
 
 
UUDEN VUODEN ENNUSTUS 
 
Kunkku Ukkoa ei tunneta ennustajaeukkona.  Oikein, mutta  ennustajaukko 
ennustaa noin puolen vuoden ennustukset eikä mistään kahvinporoista, vaan ihan 
omasta päästään profetoi silkkaa faktaa ja sinä, arvoisa lukija, päätät sen 
fiktiopitoisuuden. 
 
Ennustukset seurailevat vuodenkiertoa, ensimmäinen menee komealle 
kevättalvelle, jolloin Kunkulla on perinteinen HIIHTOLOMAVIIKKO. 
 
Ennustus 
Äijäasemalla ei seurata talviolympialaisia ulkoilmakatsomossa jättiscreeniltä.  Koska 
toivottavasti Karavan-aukiolla on pakkasta, eikä mainittuja skaboja järjestetä, sen 
sijaan järjestetään kesäolympialaiset. 
 
Toinen taas puolestaan menee huhtikuun puolenvälin alkuun, siihen samaan 
saumaan kun yhdistyksen KEVÄTKOKOUS pidetään Kunkulla. 
 
Ennustus 
Juha Mieto tekee uuden mämmin syönnin Suomen ennätyksen ja siirtyy 
sulattelemaan ennätystään mottimetsään, tukeakseen Kurikan kaupungin säätämää 
päästöttömyyttä.  
 
Kolmas hivelee jo huhtikuun taittumista enemmän keväälle, samaan saumaan 
KEVÄTTALKOIDEN kanssa, jolloin vieraillamme on mahdollisuus talkoilla keveiden 
askareiden myötä, ILMAN ALUEMAKSUA. 
 
Ennustus 
Karavaanarit voivat huokaista,  muut autoilijat oppivat ohittamaan yhdistelmiä, 
lievät vaaratilanteet jäävät historiaan.  Ne muuttuvat entistä vaarallisimmiksi 
liikenteen määrän lisäytyessä. 
 
Neljäs kertoo, että Ukon Akka on kevätAkkoja, siis keväisiä multasormia, mutta Ukko 
ei niinkään, Ukko aikoo lähteä Suomen Turkkuse huhtikuun loppupuolella SF-
SATAKUNNAN MESSUTREFFEILLE,  siellä on yllätys ! 
 
Ennustus 



Äijäaseman väki pakkaa kimpsunsa ja kampsunsa peräkonttiin ja tarvittavat 
tarvikkeet vaunuun ja suuntaa joukolla Joukon perästä, messutreffeille.  
Asuntoautoilijatkin kutsutaan mukaan !  =  
 
Wiides virkkaa,  Walpurina haaskaa halutaan, pietään piilossa ikävyyden lovi, 
unhoitetaan hetkeksi työ ja arki, vaihdetaan WAPPUTREFFEILLE ja haaska on 
huipussaan. 
 
Ennustus 
Meghan ja Harry kyselevät Kuningattarelta, pääsiskö takaisin oikeisiin töihin, 
pisnekset Canadassa lorottavat alleen, eikä ole enää kliffaa. 
 
Kuudes ennustus ohjautuu seniorimaailmaan, SENIORITREFFIT junaillaan jälleen 
Kunkulla toukokuun puolen välin kupeessa, juniorit vahtimaan mummoja ja pappoja. 
 
Ennustus 
Kunkun treffi-isännät hiovat taitojaan kevään edetessä, mestari Ykä puolestaan hioo 
hiuksiaan, mutta kunnon pilkesilmä hoitaa homman kotiin ja toinen sulka 
kiinnitetään hattuunsa. 
 
Seitsemäs kertoo lasten ja nuorten valtaavan Kunkun, vanhemmatkin saavat hieman 
omaa aikaa LASTEN JA NUORTEN TREFFEILLÄ  ”Oi ihanan toukokuun” startatessa 
lämpimään kevääseen ja kesään. 
 
Ennustus 
Jalofina, Perusinssi, Hommahopo eivät kelvanneet etunimiksi nimilautakunnalle, 
mutta sen sijaan MÖRKÖ – kelpaa sukunimeksi ja Ukko enteileekin sen kelpaavan 
myös etunimeksi, jos Suomi voittaa taas guldaa lätkän mm:ssä Anttilan maalilla. 
 
 
Kahdeksas ja ennustuksista laitimmainen menee Jussille,  juhannuksen kunniaksi 
miniliput salkoon ja koko perhe juhlimaan KUNINKAANLÄHTEEN JUHANNUSTA, jo 
varsin perinteikästä sellaista. 
 
Ennustus 
Tokion olympiakisoissa heinä/elokuussa urheilijoiden käytössä oleva kartonkisängyt 
kestävät erinomaisesti, suomalainen sellu on keitetty sopivan tukevasta 
koivupuusta. 
 
Hyvää kevättä toivoo Kunkku-Ukko ja Akkansa !     



 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  


