
Kausipaikkalainen Kake, Kunkun TK ry:n vetäjä asteli reippaasti kohti takkahuoneen 
väljiä tiloja pitämään vuosittaista palaveria Kunkun Tyytyväiset Kausipaikkalaiset ry:n 
jäsenille. 
 
Paikalle asteli ensin Yksinäinen Yrjö, poikamies ja erakko, joka viihtyy omissa 
oloissaan, asustaa asuntoautoaan ja palaa vuosi vuoden jälkeen samalle 
vuosipaikalleen A 1. 
 
Tulipa sinne Perheelliset Pirjo ja Paavo, ylen onnelliset lomanviettäjät, joiden 5-
viikkoinen loma tuppaa kulumaan Kunkun lapsikatraasta omaansa etsiessään 
nakkisopan syöntiin.  No, yleensä vesiluikumäen kupeesta löytyvät tai sitten 
ajelemasta sähköhärveleillään Karavanaukiolta.  Sama meno jatkuu töiden alettua 
viikonvaihteisin kesäpaikalla C 5. 
 
Sisään änkesivät myös Suurperheelliset Sisko ja Seppo, viiden lapsen vauhdikas 
kokoonpano, jota katsellessa kylmä hiki kohoaa asiaa tuntemattoman otsalle, 
homman hallintaa ajatellen.  Kummasti vaan kaikki vilistävät kavereissaan ettei 
oikein sanotuksi saa, no lapset löytyvät yleensä tasokkaalta leikkipaikalta tai nuorten 
tilasta pelaamasta jotain härveliä. Osoite Kahden Kuukauden paikka D 17. 
 
Eläkeläiset Elsa ja Eero astelivat peräkanaa kokoukseen, nuo rauhallisuutta ja hyviä 
yöunia arvostavat elämänkokijat, joille hyvät puitteet ja laadukas meno on kuin 
väiskin lihatiski.  Asuvat kesäpaikalla C 7. 
 
Kiireissään ja remppakamppeissaan kokoustilaan änkesi Ammattimies Antti, jolla oli 
aina kiire jonnekin, yleensä lähitienoon työmaalleen hommia painamaan ja sitten 
viiden jälkeen saunomaan ja uimaan.  Kunkun grillin ja kodan sekä laavun aktiivinen 
käyttäjä.  Lähtee lähitienoolle töihin klo ½ 7 Kesäpaikalta F 2. 
 
Nörtti ja Etätyöläinen Ensio asustaa Vuosipaikallaan A 1, arvostaa Kunkun 
kangasmaastoa ja ilmavaa mäntymetsää.  Erityisen onnellinen on hän kesätansseista 
ja laulutuokioista lavalla, tuohan se mukavan tauon koneen näpyttelyyn.  Talvella 
vakiovarustukseen kuuluvat sukset. 
 
Hieman ujon näköisenä katseli Omaa Rauhaa Rakastava Rauha istumapaikkaa 
itselleen, sieltä sivusta se löytyi.  Rauha valitsi Kesäpaikan C 43 Kunkun 
maastopaikoilta kolmannelta tasanteelta, pääsee koirineen omaan tahtiinsa lenkille, 
eikä koirat häiritse muita asukkaita. 
 



Fatbike-pyöräilijät Fanni ja Frans tulivat suoraan ”paksukumipyöräilemästä” 
Hämeenkankaan loistavilta ja kimmoisilta polulta, joita riittää kyllä ja ovat hyvin 
merkittyjä.  Erityisen arvokkaana F + F pitävät loistavia pesu- ja huoltotiloja, on 
pesukonetta ja kuivausrumpua/kaappia kamppeiden huoltoon.  2 Kuukauden paikka 
D  7. 
 
Saunojat Saara, Seppo, Suvi ja Santeri tulivat suoraan saunasta, toki olivat 
vaunuillaan käyneet sipasemassa dödöä kainaloon ja tukkaansa jakaukselle 
lataamassa, niin on hienot saunatilat, että oikein pyörryttää, uimatiloista 
puhumattakaan.  ”Oikein robotilla puhtaana pidetään vettä altaassa ja tulee se vesi 
ihan oikeasta Kuninkaanlähteestä, melko kuninkaallista menoa allasalueella”, 
huokaavat.  Vuosipaikka A 2. 
 
Kunkun TK ry:n tapaamiseen tulevat rytmikkäästi myös Tuire ja Tuomo.  Tanssikurssi 
suoritettiin Valasrannan tanssileirillä muutama vuosi sitten ja rytmi on jäänyt.  
Pariskunta käy kesätansseissa Kunkulla, on treffien vakio-osallistujia sekä kiertää 
kausipaikaltaan lähitienoon tanssipaikkoja. 
Tanssin ohessa T+T ovat innokkaita minigolf-harrastajia, eikä frisbeegolf jää 
pelaamatta, tenniksestä puhumattakaan.  Kahden Kuukauden paikka D 9. 
 
Treffifanittajat Tiina ja Tauno fanittavat treffejä.  Kunkku on loistopaikka 
treffifanittajille, sisältyväthän järjestettävät treffit Kesäkauden ja Kahden Kuukauden 
paikkojen hintaan ja Kuninkaanlähteeltä on helppo kierrellä lähitienoon muita 
treffejä, fanittajat asuvat Kesäpaikalla E 1. 
 
Hiihtäjä Heimo on toimittanut valtakirjan kokoukseen, ei ole paikalla, mutta talvisin 
on!  Vetää asuntovaununsa talvipaikalle A 3 ja hiihtää aina kun mahdollista ja aina 
kun on lunta on mahdollista ja sitähän Hämeenkankaalla on jos missä.  Nauttii 
Kunkulla omasta rauhastaan, käyttää omaa korttiavaintaan eri tilojen lukkoihin ja 
saunoo ruhtinaallisesti tilaussaunassa. 
 
” Herää Ukko, herää iltapäiväkahvi on katettu etutelttaan, alahan joutua jo”…. , Akan 
soinnukas ääni kuului unen läpi, olin torkahtanut ja nähnyt unta ! 
Siinä kahvia ryystäessä Ukko ajatteli Äijäasemalla usein puhutun ns. 
kausipaikkalaisten kavalkaadista, siis analyysistä ihmisistä kausipaikoillaan.  Oli 
tuossa unessa sittenkin jotain, joka sopii Kuninkaanlähteen kausipaikkalaisiin, vai 
oliko, sano sinä Uusi Kausipaikkalainen tai tule itse paikan päälle tarkastamaan 
tilanne! 
 
Kunkku-Ukko 



 
 
 
  
 
 
 
   
 
 


