Älykkään taidekaupungin sydän sykkii
hyvinvoinnille, luonnon monipuolisuudelle
ja iloisille torikohtaamisille.

1865

perustamisvuosi

12 800

n.

0–14-vuotiaita

15–64-vuotiaita

n. 29 %
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päivähoidon
yksikköä

peruskoulua

2

pinta-ala

n. 57 %

n.

14 %

asukasta

1 038 km
yli 65-vuotiaita

jatkoopiskelupaikkaa
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Kaupunki tiilestä

Vuosien takaa

Opintiellä

Sotilaita ja yrittäjiä

Pienesti faktaa.
Koe, näe ja ihastu!

Kankaanpään juuret ulottu Meillä opitaan moniin
vat kivikaudelle saakka.
ammatteihin.
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Palveluja ihmisille

Taide- ja kulttuurikaupunki

Rennosti yhdessä

Tule viihtymään!

Kankaanpään tapahtuma
tarjonta on rikasta.

Meillä aika kuluu
rennosti yhdessä.

Palvelut ovat käden ulottu
villa – siksi meillä viihdytään.

Elämyksiä ja tekemistä.

Varuskunta on merkittävä
työllistäjämme. Yritysraken
teemme on monipuolinen.

18
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Kaupunki tiilestä

Pienesti
faktaa
Kankaanpää on
seutukunnan keskus
Puistot ja tiiliarkkitehtuuri
värittävät maisemaa.

Kankaanpään laaja kunta-alue sijaitsee Hämeen- ja Pohjankankaan yhtymäkohdassa
eli nimensä mukaisesti kankaiden päässä. Kaupunki sijaitsee Satakunnan maakun

nassa, Pohjois-Satakunnan seutukunnassa, valtatie 23 ja kantatie 44 risteyksessä ja
siitä pohjoiseen jatkuen. Kankaanpää on luonnon muovaama asuin- ja kauppapaikka,
seutukunnan elinkeinoelämän keskus.

Kankaanpää tunnetaan pesäpallosta, taiteesta, Niinisalon varuskunnasta, Honkajoen
Pesämäestä ja UNESCOn Lauhanvuori-Hämeenkangas Global Geoparkista,

Kuninkaanlähteen karavaanarialueesta, Kirkkokallion teollisuusalueesta, kuntoutus‑
keskuksesta ja Kankaanpään opistosta. Puistot ja tiiliarkkitehtuuri hallitsevat

Kankaanpään palkittua kaupunkikuvaa. Tiili eri väreissään on asuintalojen ja julkisten
rakennusten suosikkimateriaali. Yrittäjämäinen tekeminen on kankaanpääläisille

ominaista, ja vahvoja aloja ovat esimerkiksi rakentaminen, konekauppa ja elintarvikeala.
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Kaupungin keskusta on kompakti paketti, josta jokainen löytää etsimänsä.

Ostoksille ei tarvitse lähteä Kankaanpäätä pidemmälle. Kankaanpää tarjoaa

ihastuttavia erikoisliikkeitä ja kaiken kattavia marketteja sekä viihtyisän torin,
joka kerää kaupunkilaiset yhteen vilkkaina toripäivinä.

Keskustan asemakaavassa on haluttu säilyttää puistomainen kaupunkikuva.
Torin ympäristö on rakennettu tiiviisti. Kuitenkin heti keskustakorttelien takaa

alkavat alkuperäiseen luontoon kuuluvat mäntymetsiköt. Pari askelta keskustasta
ja kas, olet luonnossa keskellä metsää. Taide ja kulttuuri näkyvät ja kuuluvat

Kankaanpäässä. Taideteokset yllättävät niin puistoissa kuin torin ytimessäkin.
Kankaanpää on eläväinen tapahtumakaupunki. Erilaisia ja moneen makuun sopivia
tapahtumia järjestetään ympäri vuoden aina kulttuurikeväästä Hörhiäisiin, kylä

tapahtumiin, musiikki-, urheilu- ja koulutustapahtumiin sekä moottoriurheiluun. Harras

tusmahdollisuuksia on monia. Kankaanpäässä liikutaan sekä maalla, vedessä, ilmassa
että jäällä. Kaikille löytyy takuulla jotakin. Ja mikä parasta – kaikki on lähellä!

Koe, näe
ja ihastu
Torilla tavataan
Kankaanpään tori on koko
seudun iloinen kohtauspaikka. Torilla tavataan
ympäri vuoden torstaisin ja
kesällä lisäksi lauantaisin.
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Vuosien takaa
Historia
täynnä
tarinoita
Kuninkaallisten
hevosten juottopaikka
Kuningas Aadolf Fredrik
pysähtyi retkikuntineen
lähteelle, joka tunnetaan nyt
nimellä Kuninkaanlähde.

Kankaanpäässä on ihmisen jälkiä jo kivikaudelta. Esimerkiksi Honkajoella

sijaitseva Myllyluoman kivikautinen asuinpaikka on todisteena varhaisimmasta

asutuksesta. Vakituista asutusta seudulle alkoi syntyä 1500-luvulla. Maakunnan
vanhin kulkuväylä, Kyrönkankaantie, kulki pitkin näitä kankaita Hämeenkyröstä
Kauhajoen Nummijärvelle. Kankaanpään seurakunta perustettiin saarnaseura

kunnaksi Ikaalisten emäseurakuntaan vuonna 1756, kappeliksi 1759 ja keisarilli
sella päätöksellä omaksi kirkkoherrakunnaksi 1841.

1800-luvun puolivälissä Kankaanpäässä oli vain 3 000 asukasta. Väkiluku kuitenkin
kasvoi nopeasti, mihin suurelta osin vaikutti tiestön kehittyminen. Kankaanpää

kuului 1840-luvulle asti Turun kauppa-alueeseen, kunnes tie Poriin rakennettiin

ja niin sanottu Pohjois-Satakunnan lankkuaika alkoi. Porissa oli Suomen suurin

kauppalaivasto, jolla kuljetettiin lankkutavaraa maailmalle, ja täkäläisissä metsissä
puuta riitti. Kankaanpää oli puutavarakuljetuksissa myös tärkeä kauttakulkupaikka
Hämeenkyrön, Ikaalisten ja tien valmistuttua myös Parkanon suunnasta.

1900-luvulla Kankaanpää kasvoi merkittäväksi kaupan ja teollisuuden keskitty
mäksi. Kaupunki on tunnettu muun muassa kenkä-, vaate- ja lihanjalostus‑

yrityksistään. Myös kone- sekä metalli- ja rakennustuoteteollisuus ovat tarjonneet
työpaikkoja koko seutukunnalle. Kankaanpäästä tuli kauppala vuonna 1967 ja
kaupunki vuonna 1972. Honkajoella ja Kankaanpäällä on yhteinen historia.

Honkajoki erosi hallinnollisesti Kankaanpään pitäjästä vuonna 1867 ja toimi
omana kuntanaan aina vuoteen 2020 asti. Vuoden 2021 alusta Honkajoki
liitettiin takaisin Kankaanpäähän.
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Kankaanpään puukirkko

Vuonna 1839 rakennetun kirkon on

suunnitellut arkkitehti Carl Ludvig Engel.

Honkajoen kirkko

Honkajoen vuonna 1810 valmistuneen
kirkon rakennutti Salomon KöykkäKöhlström.

Kankaanpään kaupunginmuseo
Tutustu alueen historiaan Niinisalon

varuskunnan läheisyydessä sijaitsevassa
museossa, josta löytyy myös taideosasto.
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Opintiellä

Täällä opitaan
Elämänlaajuista oppimista
Kankaanpäässä
opiskelumahdollisuudet
ovat laajat.

Kaupunki on saanut paljon kiitosta varhaiskasvatus- ja koulu

tuspalveluistaan sekä elinvoimaisesta oppilaitosverkostostaan.
Paikkakunnalla on mahdollista saada koulutusta musiikista
metalliin ja jalkinevalmistuksesta kuvataiteeseen.

Lisäksi kurssimuotoiset lisäopinnot antavat pontta opiskeluun,

työelämään ja vapaaehtoiseen itsensä kehittämiseen. Eri taito
jen tarjontaa löytyy muun muassa Sataedusta, Petäjä-opistosta,
Kankaanpään musiikkiopistosta ja Kankaanpään opistosta.
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Kankaanpään Yhteislyseo

Kankaanpään Yhteislyseon kaksi

SAMK Kuvataide Kankaanpää
(Kankaanpään Taidekoulu)

kehittämiskeskuksen, joka tarjoaa yleis

kuvataiteilijan AMK- ja ylempi AMK

yksikköä muodostavat oppimis- ja

sivistävää koulutusta ja mahdollistaa
erikoistumisen ympäristö- ja yrittä

jyyskasvatukseen sekä urheiluvalmen
nukseen. Kankaanpään Yhteislyseo

kasvattaa opiskelijansa itsenäisiksi ja

luoviksi tiedon etsijöiksi, soveltajiksi ja

tuottajiksi sekä antaa heille jatko-opin

noissa ja tulevaisuuden yhteiskunnassa

tarvittavia valmiuksia. Ylioppilastutkinnon
ohella Kankaanpään Yhteislyseossa

voi suorittaa lukio- ja ammattiopinnot
yhdistävän yhdistelmätutkinnon.

Toinen Yhteislyseon yksiköistä sijait
see Honkajoella.

www.kankaanpaa.fi/varhaiskasvatusja-koulutus/lukiokoulutus

Kuvataiteen kampuksella voi opiskella
-tutkintoihin. Kuvanveistäjä Kauko Räike
ja taidemaalari Juhani Tarna perustivat
Kankaanpään taidekoulun jo vuonna
1965. 1990-luvun puolivälistä lähtien

se on kuulunut Satakunnan ammatti

korkeakouluun (SAMK). Kampuksella

toimii myös galleria, jossa on näyttely

toimintaa ympäri vuoden. Galleriaohjel

massa on niin opiskelijoiden, opettajien,
valmistuneiden kuin yhteistyötahojenkin

Kankaanpään opisto

lijan ja 400 asiantuntijan monialainen ja

toon, jos haluat rakentaa tulevaisuuttasi

näyttelyitä. SAMK on noin 6 000 opiske
kansainvälisesti suuntautunut korkea

koulu. Kankaanpään lisäksi koulutusta

tarjotaan Porissa, Raumalla ja Huittisissa.
www.samk.fi

Tule opiskelemaan Kankaanpään opis
ja menestyä työelämässä esimiehenä

tai ohjaajana käsityön, hyvinvoinnin ja
terveyden tai kasvatustyön alueella.

Kankaanpään opisto tarjoaa mahdolli

suudet jatko-opintoihin ja lisäpätevyyttä

Sataedu

Petäjä-opisto

aikuiset rinnakkain. Voit opiskella

kuntayhtymän ylläpitämä seudullinen

järjestää tasokasta harrastustoimintaa

lisäksi toiminta-alueelle kuuluvat

minnan edistämiseksi myös aikuisiässä.

Kurssit ovat avoimia kaikille iästä,

aivan keskustan läheisyydessä järven

kansallisuudesta riippumatta.

aseman läheisyydessä.

Sataedussa opiskelevat nuoret ja
laaja-alaisesti tekniikan, palvelun,

terveyden ja hyvinvoinnin aloilla sekä

liiketoiminnassa. Oppilaitoksessa voit
suorittaa niin perus-, ammatti- kuin

erikoisammattitutkinnon ja valmistua
useisiin kymmeniin eri ammatteihin.
www.sataedu.fi

kasvatus- ja ohjausalalle sekä kulttuuri-,

Petäjä-opisto on SASKY-koulutus-

sosiaali- ja terveysalalle. Musiikkiopisto

kansalaisopisto. Kankaanpään

musiikin harrastamisen tai ammattitoi

Karvia, Kihniö, Parkano ja Pomarkku.

Toimipisteet sijaitsevat Kankaanpäässä

kotipaikasta, pohjakoulutuksesta tai

rannalla sekä Tampereella rautatie-

www.sasky.fi

www.kankaanpaanopisto.fi
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Sotilaita ja yrittäjiä

Varuskunta
työllistäjänä
Vieraana varuskunnassa
Varuskunnassa vieraillessa
”sotkun” munkkikahvit
on pakko kokeilla.

Niinisalon varuskunta on osa Porin prikaatia. Yhteistyö Kankaanpään kaupungin ja

varuskunnan välillä on vilkasta. Merkittävimpiä yhteistyöaloja ovat palo- ja pelastus
palvelu, kunnallistekniikka, rakennustoimi ja liikunta.

Prikaatin tehtäviä ovat joukkotuotannon ohella toimintavalmiuden ylläpito, palkatun
henkilöstön koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminta, vapaaehtoisen maanpuolustus
koulutuksen ja maanpuolustustyön tukeminen sekä virka-avun antaminen muille
viranomaisille. Porin prikaatin saapumiserien vahvuus on kaksi kertaa vuodessa

noin 2 200, josta Niinisaloon palvelukseen astuu kahdesti vuodessa noin tuhat alokasta.
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Tukea
yrittäjille
Kaupunki
yhteistyön alustana
Älykäs kunta
tarjoaa loistavat
yrittämisen puitteet.

Kankaanpää on vireän yritystoiminnan paikkakunta. Teollisuutemme rakenne on

monipuolinen, kaupan ja palveluiden osalta toimimme koko seutukunnan ja laajem

mankin alueen kaupallisena keskuksena. Kankaanpäässä toimii noin 1 200 yritystä,
jotka yhdessä tuottavat alueelle noin 5 500 työpaikkaa. Uusia yrityksiä täällä syntyy
vuosittain noin 60. Vahvoja toimialoja ovat esimerkiksi rakennustuoteteollisuus,
kone- ja laitevalmistus, metalliteollisuus ja elintarviketeollisuus. Kirkkokallion

ekoteollisuuspuisto kuuluu maamme edelläkävijöihin resurssiviisaan kiertotalouden
yritystoiminnassa. Tutkimuksen mukaan 90 prosenttia paikkakunnalla toimivista
yrityksistä suosittelee Kankaanpäätä yrityksen sijoituspaikaksi.*

Kankaanpäässä on vahva yrittäjyysperinne, ja asema Pohjois-Satakunnan keskuk
sena tarjoaa hyvät lähtökohdat tulevaisuudelle. Kaupungista löytyy hyvä tontti- ja
toimitilatarjonta.

Kaupunki kehittää aktiivisesti elinkeinoelämän edellytyksiä monipuolisen yhteistyön
avulla. Yritysten keskinäinen yhteistyö, liikenneyhteyksien kehittäminen ja osaavan

työvoiman saanti ovat keskiössä, kun tehdään määrätietoista työtä uusien mahdolli
suuksien eteen. Kaupunki on ketterä ja yrittäjämyönteinen yhteistyökumppani.
*Pitovoimatutkimus 2018, 126 vastaajaa
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Palveluja ihmisille

Palveluja
ja elämisen
laatua
Kankaanpää
on ihmisiä varten
Kankaanpäässä
eläminen ja oleminen
on mutkattoman
moninaista.

Kankaanpäässä palveluja on monipuolisesti ja ne ovat lähellä. Terveyskeskus,

hammashoitola, koulut, päiväkodit ja vanhuspalvelut ovat kaikki helposti saatavilla.

Laadukkaita julkisia palveluja täydennetään yksityisten palvelutuottajien palveluilla.

Julkiset toimipisteet, kuten Kela, TE-toimisto ja posti, sijaitsevat keskustan alueella.
Kankaanpäässä asuinalueissa löytyy valinnanvaraa. Voit nauttia halutessasi keskustaasumisesta tai maaseudun rauhallisesta tunnelmasta. Vireillä kylillä on myös
monipuolisia palveluja ja paljon harrastusmahdollisuuksia.

Kankaanpäässä kaikki on lähellä ja aikaa säästyy olennaiseen: yhdessä tärkeiden

ihmisten kanssa olemiseen. Tekemisen puutetta Kankaanpäässä ei ole. Palloiluhalli,
uimahalli, urheilukentät, pururadat, ladut, mäntymetsät, retkeilypolut ja Geopark-

luontokohteet, kuntosalit, taide- ja kulttuuritarjonta, moottoriurheilukeskus ja monet
muut palvelut mahdollistavat harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa sekä isoille että
pienille. Kankaanpäässä on erittäin aktiivisia yhdistyksiä ja seuroja, joiden toimin
taan on helppo lähteä mukaan.

Kankaanpää tarjoaa monia mahdollisuuksia työhön, yrittämiseen, koulutukseen,
asumiseen ja harrastuksiin. Pohjois-Satakunnan alueella oleva maan kattavin

valokuituverkko tekee niin työskentelystä kuin vapaa-ajastakin vaivattomampaa.

Välimatkat eivät ole este; voit olla Kankaanpäästä käsin yhteydessä mihin vaan.
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Kankaanpäässä voi
harrastaa lähes mitä vain!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ammuntaa
frisbeegolfia
golfia
hapkidoa
hiihtoa
jalkapalloa
judoa
jääkiekkoa
kalastusta
kamppailulajeja
koiraharrastusta
koripalloa
kuntosalitreeniä
kädentaitoja
luontomatkailua
maalausta
melontaa
metsästystä
moottoriurheilua
musiikkia
nyrkkeilyä
padelia
pesäpalloa
pyöräilyä
ratsastusta
ryhmäliikuntaa
salibandya
shakkia
sukeltamista
suunnistusta
tennistä
uintia
valokuvausta
voimistelua
yleisurheilua.
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Taide- ja kulttuurikaupunki
Kaupunki
täynnä
elämyksiä
Kankaanpään sydän sykkii
taiteelle ja kulttuurille
Taidekehä läsnä arjessa.

Kankaanpään Taidekehä kuuluu taiteen ja kulttuurin ystävien ehdottomaan kaupunkikokemukseen. Taidekehä on ainutlaatuinen ulkoilmagalleria, joka koostuu yli

sadasta taideteoksesta, jotka ovat pysyvä osa kaupunkimiljöötä. Taidekehää

voi kulkea vaikka lenkkeilen tai pyöräillen ja välillä kauniissa puistossa piknikille

poiketen. Kehässä taide, ympäristö ja maisema kohtaavat sulassa sopusoinnussa.
Kankaanpäässä on ainutlaatuisen taidekoulun lisäksi myös toinen merkittävä taideoppilaitos: Kankaanpään musiikkiopisto, joka toimii koko seutukunnan alueella.
Musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista

musiikinopetusta. Taidekoulu, musiikkiopisto, kaupunginmuseo, Honkajoen koti-

seutumuseo, Kankaanpääsali ja muut kulttuuripalvelut tarjoavat luovan ja inspiroivan
toimintaympäristön. Kulttuuritarjontaa rikastuttaa erittäin aktiivinen taideyhteisö,
jonka myötä kaupungissa on ympärivuotista näyttelytoimintaa.
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Kankaanpää
ruokkii älyä,
syleilee taidetta
ja vaalii
hyvinvointia.
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Rennosti yhdessä

Moneen
makuun
Kankaanpää on
monipuolinen
tapahtumakaupunki

Kankaanpääläiset kohtaavat tapahtumissa. Olitpa sitten pesäpallopelissä, konsertis
sa, urheilukisoissa, markkinoilla, torilla, taidenäyttelyssä, kesäteatterissa tai muussa

tapahtumassa, voit olla varma, että viihdyt. Kankaanpäästä löytyy tapahtumia moneen
makuun. Toistuvat tapahtumat, kuten Honkahölkkä, Harrastemessut, Santaniemi soi

ja Hörhiäisviikko, toimivat vuosittaisina kohtauspaikkoina ja tarjoavat toimintaa monen
ikäisille. Katso, mitä on juuri nyt meneillään: www.kankaanpaa.fi/tapahtumat.

Kankaanpää tarjoaa hyvät puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Hieno
Kankaanpääsalimme soveltuu sekä teatteriesityksiin, luentotilaisuuksiin, viihde‑

konsertteihin että klassisen musiikin konsertteihin. Uudistunut liikuntakeskus lähi‑
ympäristöineen toimii näyttämönä useille urheilutapahtumille. Myös Monitoimitalo

Honkalan tilat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet erilaisille kokouksille, konserteil
le ja juhlille. Kaunis kaupunkiympäristö ja miljöö innostavat luovuuteen, mikä näkyy
erilaisina pop up -tapahtumina.
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Hörhiäisviikko

Honkajoen markkinat

Hörhiäisviikko on kankaanpääläisyyttä

tanssit houkuttelevat heinäkuun

Elokuun loppupuolelle ajoittuva

aidoimmillaan. Pitkät perinteet omaava
tapahtuma hemmottelee osallistujia
tapahtumatarjonnan runsaudella.
Hörhiäisviikolla Kankaanpäässä

tuodaan monipuolisesti esille kaupungin

vahvaa ”hörhiäistoimintaa”. Hörhiäisissä
kohtaavat uudet ja vanhat tutut!

Markkinatunnelma ja kesäillan

viimeisenä viikonloppuna pidettävään
jokavuotiseen kesätapahtumaan
Honkajoelle. Markkinoiden

aikaan järjestetään myös monen
sadan hengen juoksutapahtuma
Honkahölkkä, joka sopii kaiken

tasoisille juoksijoille ja kävelijöille.

Kulttuurikevät

Jokaiselle jotakin

ja taiteen aikaa. Kulttuurikevät

konserteissa, lumoudu näyttelyissä,

Kankaanpäässä kevät on kulttuurin
kokoaa yhteen laajan kattauksen

kaupungin kulttuuri- ja taidetarjontaa.
Kulttuurikevääseen sisältyy myös
SAMK Kuvataide Kankaanpään
yksikön järjestämä Taideviikko.

Eläydy kesäteatterissa, nauti

tee löytöjä markkinoilla, pyörähtele
tansseissa, hurraa hiihtoladulla,

kannusta pesäpallopeleissä ja paljon

muuta! Kankaanpäässä näkemistä ja
kokemista piisaa ympäri vuoden.
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Tule viihtymään!
Koe
Kankaanpää
Kankaanpäässä kannattaa
tehdä piipahdus
matkan varrella ja
viipyä pidempäänkin!

Laaja kulttuuri- ja nähtävyyskirjo, hyvät liikenneyhteydet, kaupunkia ympäröivä

kaunis luonto ja maisemat, palvelutarjonta, harrastusmahdollisuudet sekä lähei

syys muihin suosittuihin matkailukohteisiin tekevät Kankaanpäästä oivan paikan
vierailla!

Majoitus- ja ruokatarjonta on monipuolinen. Yöpyminen onnistuu niin hotellissa

kuin maaseutumaisemassa, ja yli kahdenkymmenen ravintolan, lounasruokalan,
kahvilan ja pikaruokapaikan tarjonnasta voi valita mieleisensä. Visiitin arvoisia

ovat ainakin historiaa huokuva Kahvila-Konditoria Postelli torin laidalla ja pitto
reski rantaravintola Rivieera keskustan kupeessa olevalla uimarannalla.

Noin kymmenen kilometrin päässä keskustasta sijaitsee karavaanareille tuttu

Kuninkaanlähteen alue, jonka maauimala on kesäisin avoinna kaikille. Kunin

kaanlähde ja koko Hämeenkankaan alue tarjoavat mainiot puitteet ulkoiluun ja
retkeilyyn.

Kankaanpää kuuluu Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -luontomatkailu

alueeseen ja siten kansainväliseen UNESCOn alaiseen Geopark-verkostoon.

Honkajoella Huidankeitaan luontopolku sekä Rynkäkeidas sijaitsevat Haapakei

taan soidensuojelualueella, joka on yksi Länsi-Suomen laajimmista suoerämais

ta. Laajat suoalueet ja kangasmetsäalueet tarjoavat oivallisen marjastusmahdol
lisuuden, ja lintutornista pääsee ihailemaan upeaa suomaisemaa.

Pesämäen moottoriurheilukeskus tarjoaa vauhdista pitäville matkailijoille mie

lenkiintoisen tutustumis- ja harrastuskohteen. Keskuksessa on korkeatasoinen

karting-rata, motocrossrata ja jokamiesluokan rata. Talviaikaan keskuksessa voi
harrastaa moottorikelkkailua eri vaativuusasteen radoilla.
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”Kesäisenä päivänä on mukava lähteä pyöräretkelle kauniiseen kangasmaastoon.
Pyörälenkin voi suunnata Viidentienristeyksen maisemiin, jossa voi käydä

heittämässä myös frisbeegolfia. Lenkin voi päättää pulahduksella Kuninkaanlähteen
maauimalaan.”

”Kankaanpään kesän tunnelman kokee aidoimmillaan toripäivinä. Ehdoton kokemus
on myös pesäpallo-ottelu, johon kankaanpääläiset kokoontuvat kannustamaan
omiaan.”

”Kankaanpäässä pääsee hiihtoladulle jo varhain, kun tykillä lumetettu älylatu

otetaan usein käyttöön jo marraskuun puolella. Kausi jatkuu pitkälle kevääseen.
Luonnonlatujakin löytyy kilometritolkulla.”

”Kulttuurinnälkäiselle Kankaanpää tarjoaa herkkuja. Näyttelytoiminta on vilkasta ja
erilaisia konsertteja on ympäri vuoden.”

”Nuorille Kankaanpäässä on paljon tekemistä. Kesällä hengaillaan Rivieran

uimarannalla, talvella nuorisotila KetunGolossa. Mysteerihuoneet on pakko testata!”
”Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin suomaa-alue tekee vaikutuksen.
Ulkoilumahdollisuudet Kankaanpäässä ovat kaikkineen todella valtavat.”
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