
Pähkinänkuori on kattava, sanovat sen pitävän sisällään paljon 

tekemistä ja mahdollisuuksia, eikä vähiten vapaa-aikaansa viettäville, 

no katsotaanpa lähemmin. 

 

 
 

# Alue on tilava ja turvallinen, paikoilleen ohjaus kuuluu asiaan samoin 

turvaväleistä huolehtiminen, ne ovat paikoittaja-isäntien hommia. 

 

# Vesi, jota käytämme, tulee Kuninkaanlähteestä, myös 

paikoituskentälle tulevat vesipisteet tarjoilevat sitä samaa hyvää. 

 

# Kunkun lapset leikkivät turvallisella ja nykyaikaisella leikkikentällä tai 

lasten ja nuorten leikkikeskuksessa ja jos ropsauttaa vettä, Nuorten 

Nurkka odottelee. 

 

# Kunkku Areena on pelaajien pelikeskus, tekonurmi alustana ja 

tarvittavat korit ja maalit valmiina. 

 

 
 



# Kunkuntupa on uutuuttaan kiiltelevä huoltorakennus Välitien varrella, 

tupa tarjoaa  sosiaalitilat ja logistiikkapalvelut, sekä myös tasokkaan 

keittiötilan asiaankuuluvine laitteineen vieraidemme käyttöön, 

erinomainen asia vaikkapa telttailijoille. 

# Kunkun kolme grillauspaikkaa antavat valinnan varaa, myös 

savustamo on vieraiden käytössä veloituksetta, puut tarjotaan talon 

puolesta. 

 

# Ilmastoidun grillauspaikan jatkoksi olemme rakentaneet tanssi- ja 

ohjelmatilan, sen ulkopuolella pelataan minigolfia.  Frisbeegolf-rata 

löytyy hieman tuonnempana, Hämeenkankaan kupeesta. 

 

#  Hämeenkankaasta puheen ollen, raikas mäntymetsä kutsuu 

ulkoilijoita lenkkeilemään, marjastamaan, pyöräilemään jne. loistavan 

kimmoisille poluilleen.  Opastetut reitit johtavat Kankaanpäähän ja 

Jämikeskukseen, kesällä 2022 rakentuu uusi pyörätie kankaan 

maastoon. 

 

# Kunkku Areenan välittömässä tuntumassa on rypäs kuntoiluvälineitä 

ja nuorisolle skeittiramppi sekä lentopallokenttä että petangue-kenttä. 

 

# Kunkku Kioski on kaikkien suosikki, pienimmästä suurimpaan, jo käsite 

alueella.  Ai että maistuis varmaan sullekin ! 

 

 
 

# Kunkun saunat ja allasalue sekä 54 m vesiliukumäki ovat 

vieraidemme käytössä 10-20 joka päivä ja kuuluvat majoitushintaan.  

Keväällä voi kokeilla kylmäuintia ja alkukesästä lähdevesi lämmitetään 

uimakelpoiseksi, mikä on polskiessa! 



 

# Itselämmitettävä pikku puusauna on porukoiden ja tarinankertojien 

suosikki, uikkarisauna, jonka tukevan kivipöydän ympärillä on rattoisaa 

turista. 

 

# Privaatin tilaussaunan tasokas ympäristö tarjoaa tasokkaan illan 

takkatulen ääressä,  privaattikäytävää pitkin pääsee pulahtamaan 

Kunkun turkoosiin altaaseen. 

# Tilaussaunan ja Nuorten Nurkan erottaa liukuovi ja tila saadaan 

helposti reilummallekin palaverille pitopaikaksi tai yhdistyksen 

kokousten pitopaikaksi. 

 

 
 

# Lukumutteri sijaitsee Kunkun parhaalla paikalla, aivan altaan 

reunalla.  Mutterissa luetaan kesäisten aamujen parhaat uutiset tai 

laadukas yhdistyksen julkaisu, Kunkku Uutiset.  

 

# Karavanaukio on arpajaisten ja erilaisten tapahtumien keskiö, siitä 

tullaan leiriytymään ja siitä lähdetään kotimatkalle, isäntätoimisto 

palvelee aamusta ilta- myöhään.  Aukion tukevat pöydät ja penkit 

ovat jo käsite turinapaikkana, sanovat sitä myös Äijäasemaksi ja 

johtokunnaksi. 

 

# Suositut lapsiperheiden parkkipaikat sijaitsevat tasaisella, aivan lasten 

leikkialueen yläpuolella, hyvä siitä on jälkikasvua ja leikkejään seurailla. 

Vanha ja uusi lyövät kättä Kunkulla, uusi huoltorakennus keskemmällä 

aluetta ja vanha omalla tutulla tontillaan fasiliteetteineen.  Herrojen 



suosiossa olevalta maisematiskauspaikalta on hulppeat näkymät 

altaalle, kokeile vaikka ! 

 

Pähkinänkuoreen mahtuu siis paljon, itse asiassa kaikki tarvittava hyvä 

viihtymiseen ja tasokkaaseen vapaa-ajan viettoon kuten pitääkin, ei 

kai sitä ihan syyttä suotta kolmea tunnustusta ole seinällemme 

ripustettu. 

 

Jotain sentään olemme osanneet. 

 

    

 

   

 

 
 

 

                                                   KIITOS KATSELUSTA ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


