
 

                  Minigolf, pienoisgolf tai ratagolf 

SFC Kuninkaanlähteen minigolf-rata on kansalliset mitat 

täyttävä 18-reikäinen rata.  Golf-rata kunnostettiin ja 

ehostettiin kesällä 2022 ja on nyt pelaajien käytettävissä. 

Ratagolfissa käytetään golf-pelien puttereiden kaltaisia 

mailoja, mailat, pallot ja kirjausvälineet voi vuokrata alueen 

vastaanotosta.  Kunkulla pelataan ns. huoparadalla. 

 

 



Tavoitteena on golfin tapaan saada pallo lyötyä reikään 

mahdollisimman pienellä lyöntimäärällä.  Mikäli pelaaja ei 

saa palloa kuudennella lyönnillä reikään, keskeytyy kyseisen 

radan pelaaminen ja radan tulokseksi merkitään seitsemän 

lyöntiä. 

 

 

 

”OtetaankO matsi?  Haasta kisaan vanHempasi, kaverisi tai 

pelaa itseäsi vastaan tuloksesta.  Minigolf on leppoisa tapa 

olla yhdessä koko perhe tai kavereiden kanssa, viettää 

kesäpäivää kisaillen ja pelaillen porukalla.  Kunkulla voi 

pelata kaiken ikäiset, alueen tasokas pelialusta tarjoaa 18 

rataa erilaisten esteiden, alitusten, läpilyöntien ja muiden 

tehosteiden kanssa kamppailuun rennosti, toisinaan ihan jopa 

kivasti kilpailumielellä”. 

 

Kunkun minigolf on avoinna alueen aukioloaikojen mukaisesti,             

tervetuloa pelaamaan !  



                                     KUNKKU AREENA 

Pelikeskus Kunkku areena on suomalaista laatuyötä, 

kotimaassa valmistettu turvallinen erilaisten pelien alusta, 

jossa on valmiina eri pelien vaatimat varusteet.  Alustana 

turvallinen keinonurmi, mitat 21 x 11 M. 

 

 

  

Kaikki pelaa kunkku areenalla.  salibandy saa pelaajiin 

vauhtia, kaikki valmiina, pallo peliin vaan. 

koripalloa pelataan, pallot koriin heitetään harjotellen tai 

vastatusten palaamalla. 

futsal-peli on hyvällä alustalla hieno peli, turvallinen 

keinonurmi alla, pallo saa kyytiä. 

lentopalloa voi harrastaa areenassa tai viereisellä beach 

volley-kentällä. 



 

    



 

kunkun kingit tulevat nuorista, he kertovat 

homereille suunnan minne ohjata autoa ruorista. 

mitä pikemmin ollaan kunkulla perillä, sen 

parempi jutska.  Jo kohta porukat huokaa, no 

lepotuolit heille jo tuokaa. 

Tämä on nuorten palsta ja meillä on teille 

homereille asiaa.  Nyt hatuista pitäkää kii, ettei 

matkassa tuu hikikii! 



                    lasten maailma 

 

 

 
Lasten maailma on kaks´ tramppaa, iso ja snadi, kunnon scootti-

baana ja disco-teltta + DJ + savu sekä musaa tuutin täydeltä. 

Tai polkaise polkuautot matkaan, pelaa pingistä ni et oo 

kaukana kingistä. Treffeillä ja juhlien aikaan piirrellään 

asfalttiin tai viskataan tikkaa, pomppulinna puhkutaan ylös ! 

 

                



                                                                               

 

 

 

ja vielä siinä lähellä lasten leikkipaikka, oiva 

turvallinen EU-normit täyttävä lasten keidas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

                        

 

                        

 



 

 

 

              


