KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: FEELWEAR
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Koe kullankaivuun lumo ja jännitys:

Seikkaile Sastamalan Saunamaailmassa
Kullankaivuun huippuhetket ja kutkuttavan kimalluksen lumon koet kätevästi keskellä kaunista Pirkanmaata.
Sastamalan Saunamaailman uudessa Kultamaassa pääset Nätti-Jussin ja muiden Lapin legendojen jalanjälkiä
suoraan seikkailuun.

K

ulkeeko onnetar kintereilläsi – herääkö sisäinen roopeankkasi? Tämä
kesän ehdoton must on heittäytyä kullankaivajaksi ja kokea ripaus aarteenetsinnän erakkoromantiikkaa – hyvässä seurassa,
totta kai!
Idean isä, yrittäjä Ari Kiviniemi, on kokenut lapinkävijä.
– Arvostan kullankaivajien
ammattikuntaa, heidän sisuaan,
sitkeyttään ja tulevaisuudenuskoaan. Koneellinen kullankaivuu Lemmenjoen kansallispuiston alueella valitettavasti loppuu
tänä kesänä. Oma Kultamaani
on kunnianosoitus vanhan polven kaivajille ja kädenojennus
kullanhuuhdontaelämysten etsijöille, Ari kertoo.
Aloitteleva kullankaivaja eli
mainari saa oman hiekkaämpärin, jossa on myös vähän kultahiekkaa ja muutama hippu. Kulta erotetaan hiekasta rännissä, ja
lopuksi vaskataan aarre talteen.
Muistoksi kokemuksesta mainari

Hippusaunansa.
Kesä Saunamaailmassa on täynnä mielenkiintoista tekemistä ja
elämyksiä.
– Huimapäille on luvassa vauhdikasta, mutta turvallista menoa
omalla moottoriradalla. Vauhdin
hurmasta pääsevät nauttimaan
kaikki aloittelijoista kokeneisiin
kuljettajiin. Tai miltä kuulostaisi
savikiekkokisa tai kalliolaskeutuminen, Ari vinkkaa.

Palju porisee, lohi tirisee

Mainarit saavat elämyksen lisäksi kotiin viemisiksi pikkupulloon talletetun kultalöytönsä. Kullanhuuhdonnan jälkeen löylytellään uutukaisessa Hippusaunassa.

saa oman pienen pullon, jonne
kulta talletetaan.

Hurjapäille ja huimapäille
Sastamalan Saunamaailma on
tuttu matkailukohde jo monen

vuoden ajalta. Se tarjoaa nimensä lupauksen mukaan monenlaisia löylyttelyn riemuja. Kauniissa
maalaismiljöössä on kahdeksan
erilaista saunaa, ja kullanhuuhtojille piti tietysti rakentaa oma

Paljut lämpiävät houkuttelevasti, rosvopaisti mureutuu maan
syvyyksissä ja nuotion kupeessa
liekki nuolee loimulohen pintaa.
– Meillä viihtyvät niin pariskunnat, perheet, ystäväporukat, työyhteisöt… Valinnanvaraa riittää
ja rakennamme mielellämme jokaiselle omannäköisen palvelupaketin. Halutessaan saat valmiina
kaiken kylpypyyhkeistä kyyditykseen sekä täydelliseen ruoka- ja
juomatarjoiluun. Kannattaa ottaa
yhteyttä, kerron mielelläni lisää.

Aittaneukkari virittää
luovuuden
Kauniissa maisemassa silmä ja
sielu lepäävät. Saunamaailman
uusi Aittaneukkari tarjoaa rauhallisen paikan keskittymistä
vaativaan kokoukselle, palaverille tai vaikka ideariihelle. 15
hengen tilan AV-varustus on
viimeisen päälle ja wi-fi toimii,
totta kai.
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