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Anu Karlson 

Esko Pulli, tunneihminen joka rakastaa järjestystä 

 
 
 

 
 
 
Kun Kuusiston sukuseura oli epävirallisena 
toiminut jo kymmenkunta vuotta ja järjestänyt 
useita sukukokouksia, ruvettiin 
keskustelemaan virallisemman järjestäytymisen 
tarpeesta. Meitä oli monta, jotka arvelimme, 
että byrokratiasta olisi enemmän haittaa kuin 
hyötyä, mutta vastapuolella oli paremmat 
argumentit. Esko Pullista tuli seuran 
ensimmäinen puheenjohtaja, vaikka hän 
omasta mielestään ei ole lainkaan 
puheenjohtajatyyppiä.  
 
”Pankkimaailmassa olin kuitenkin oppinut 
budjetoinnin taidon ja tietyn 
järjestelmällisyyden. Sitä olemme sukuseuran 
toiminnassa kaiken aikaa noudattaneet.” 
 

Eskon oma historia alkaa Karjalasta, sen 
sittemmin luovutetusta osasta. Hänen isänsä 
Antti Arvi Pulli oli Vuoksenrannan 
kirkkoherra. Sieltä perhe joutui kaksi kertaa 
evakkoon Pohjanmaalle, ensin 1939, sitten 
1944. Jälkimmäisellä matkalla Esko oli 
viisivuotias ja sanoo muistavansa sen vielä 
selvästi. 
Perhe asettui ensin Kurikkaan, sitten Ähtäriin. 
Isä Pulli toimi siellä omien seurakuntalaistensa 
paimenena kulloisessakin asuinpaikassa aina 
vuoteen 1949, jolloin evakkoseurakunnat 
lakkautettiin.  
Koulunsa Esko aloitti isänsä virkapaikassa 
Joutsassa, josta siirtyi Sysmään lukioon. 
Ylioppilaaksi hän ei kuitenkaan kirjoittanut. 
 
”Kouluni jäi 7. luokkaan, kun kielet tuottivat 
vaikeuksia. Ehkä tällaiselle vähän taiteelliselle 
tyypille oli erityisen rankkaa, kun opettajat sen 
ajan kouluissa vaihtuivat usein.” 
 
Vanhemmista äiti oli Eskolle se, joka jaksoi 
kannustaa myös kuoppaisella opintiellä. Ester 
Pulli oli itsekin luonteeltaan sisukas ja 
peräänantamaton - ”oikea kuusistolainen”, 
määrittelee Esko. 
 
”Äiti oli äärettömän ahkera ihminen – kädet 
kävivät aina. Hän teki käsitöitä, hoiti 
kasvimaan ja teki myös isän papinvirkaan 
kuuluvat virastotyöt. Hän ei koskaan puhunut 
pahaa kenestäkään. Meitä lapsia hän ei 
myöskään verrannut toisiinsa; ei esimerkiksi 
sanonut, että mikset sinä Esko voi olla kiltti 
niin kuin Riitta.” 
 
Työuransa Esko suoritti ensin pankkialalla, 
sitten isännöitsijänä. Nyt eläkkeellä riittää aikaa 
harrastuksille, joista maalaaminen ja 
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kulttuurimatkailu Viron suuntaan Marjatta-
vaimon kanssa ovat päällimmäiset.  
 
Jo Sysmän lukiossa kuvaamataidonopettaja 
kiinnitti huomionsa Eskon värisilmään ja 
omintakeiseen tyyliin. 
 
”Minulla oli silloin aika radikaaleja ajatuksia 
taiteesta, ja erityisesti minua viehätti 
ranskalainen kubismi. Ostin jopa kirjan 
Georges Braquesta ja tutkin sitä hartaasti.” 
 
Armeijassa ollessaan Esko osallistui Nuoren 
Voiman Liiton kulttuurikilpailuun. Hän lähetti 
sinne muutamia hiilipiirustuksia, ja ”Juhlat”-
niminen työ voitti kolmannen palkinnon. 
Ensimmäisessä työpaikassa muuan taidetta 
rakastava työtoveri rohkaisi häntä jopa 
pyrkimään Ateneumiin. Isä oli kuitenkin 
realisti ja suositteli alkajaisiksi kauppaopistoa. 
Esko ei tohtinut panna vastaan. Hän kävi 
Malmin kauppaopiston ja sai työpaikan 
Helsingin Suomalaisesta Säästöpankista. Hän 
ehti olla useamman konttorin johtajana ennen 
säästöpankkien romahdusta 1980-luvun 
lopulla. Sen jälkeen hänelle aukeni uusi ura 
isännöitsijänä Kiinteistö- ja huoltotoimessa 
Kalliossa. Hän oli aikaisemmin ollut 
pankinjohtajana Sörnäisten ja Fleminginkadun 
konttoreissa ja tunsi alueen hyvin. 
 
”Kallio oli mielenkiintoinen alue. Minähän 
olen itse pesunkestävä porvari, mutta tulin 
oikein hyvin toimeen näiden Kallion 
kommunistien, Sirola-opiston kasvattien 
kanssa. En ole käynyt yliopistoa, mutta tästä 
ajasta minulla on tapana sanoa, että olen 
käynyt Kallion yliopiston.” 
 
Tuolloin ei ollut vielä tietokoneita. Kun 
kirjoitettavana oli 26 taloyhtiön hoitamiseen 
tarvittavat asiapaperit, Eskon kaikki 
viikonloput menivät pöytäkirjojen 
kirjoittamiseen.  
 
”Kirjoitin kaiken käsin ja kuuntelin siinä 
kirjoittaessani klassista musiikkia – joitakin 
pianokappaleita tyttäreni Anna sanoo vieläkin 
muistavansa lapsuudestaan. Sehän ei ollut 
pelkkää hallituksen päätösten kirjaamista, vaan 

esimerkiksi kaikki urakat oli selvitettävä siinä 
samalla.” 
 
Eläkkeelle jäätyään Esko alkoi uudelleen 
maalata. Hän kirjoittautui kansalaisopistoon ja 
sai hyvän opettajan, joka johdatti hänet 
akvarellimaalauksen tekniikkaan ja 
värinkäyttöön. 
 
 
”Teen aika paljon modernilla tyylillä: aiheet 
ovat luonnosta, mutta eivät niin että kopioisin 
luontoa, vaan siinä leikitään erilaisilla 
väripinnoilla.” 
 
Tekeillä on nyt yksi työ, johon Esko on jo 
suunnitteluvaiheessa sijoittanut paljon aikaa ja 
henkisiä voimavaroja. Sen innoittajana on ollut 
Saarenmaan Pihtla valdin kunnan Pühan 
kirkon sakariston lasimaalaus. 
 
”Ja taas kuuntelen musiikkia. Marjatta menee 
laulamaan, sillä hän ei aina niin pidä minun 
musiikkivalinnoistani, koska kuuntelen 
klassisen musiikin lisäksi myös suomalaista 
haikeaa iskelmää. Se saa mielikuvituksen 
lentämään.” 
 
Maalaamisen ohella Eskoa kiinnostaa 
kirjoittaminen. Hänellä on koneellaan 
muistelmatiedosto, johon hän on vuosien 
varrella tallettanut monenlaista, mitä elämänsä 
varrelta muistaa. 
 
”Kirjoittaminen on niin terapeuttistakin! On 
aivan turha juosta terapeuttien luona ja maksaa 
siitä!” 
 
Kuusiston sukuseuran toiminta alkoi 
epävirallisena pienen ydinjoukon voimin 1990-
luvun lopulla.  
”Sitten ruokahalu kasvoi syödessä”, muistelee 
Esko. ”Olin työelämässä oppinut pitämään 
asiat järjestyksessä: että kokoukset täytyy pitää, 
raha-asiat hoitaa ja pöytäkirjat kirjoittaa. 
Mielellään tietty kaava, muuten kukaan ei 
muista jälkeenpäin, mitä on päätetty.” 
 
Sukuseuran tulevaisuudelta Esko toivoo 
jatkuvaa aktiivisuutta, ja jo tapahtuneista 
kohokohdista hän muistelee erityisen 
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mielellään sukuseuran matkaa suvun juurille 
Kaustiselle ja Ullavaan.  
 

”Se matka pitäisi tehdä uudestaan – minä 
voisin ilmoittautua vaikka vetäjäksi.” 
 
 

Eskon upeita akvarelleja 

 

 

 

(Kuusistolainen n:o 12, lokakuu 2014)

 


