
Kirjoittajakurssi Saaristomeri, Jurmo 8.-11.9.2022

”Millaista on istua saaressa ja kirjoittaa ja piirtää. Millaista on vuosi vuoden jälkeen 
puhaltaa henkeä siihen mitä tekee: sanoihin ja kuviin, käsikirjoituksiin, kirjoihin, 
olentoihin, jotka heräävät eloon ja irtautuvat maailmaan. Luoda maailma, jota ei 
itse enää hallitse, se alkaa elää omaa elämäänsä.” (Johanna Venho)

Kurssin järjestävät yhteistyössä kirjailija, kouluttaja, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi ja 
luontomatkailuyritys Saaristopolku.

Tule virittäytymään alkusyksyyn Jurmossa. Kirjoitusten 
lähtökohtana on saari, johon saamme tutustua 
kävelemällä, havainnoimalla, kuuntelemalla ja 
aavistamalla. Yhteiset retkemme tarjoavat maisemat ja 
ankkurit, mutta sisältö, henkilöhahmot ja tuntemukset 
ovat kirjoittajan. Lajeina proosa ja runo.

Opiskelemme proosan menetelmiä myös lukemalla 
tekstejä. Etukäteen voit tutustua Johanna Venhon 
romaaniin ”Syyskirja”.

Syyskuun alku on saaristossa vielä loppukesää. Merivesi on
lämmintä ja usein päivät kuulaan aurinkoisia, kesäisiäkin.  
Päiviä rytmittävät yhteiset aamujoogat, kirjoitustehtäviin 
virittäytyminen, ateriat sopivin välein ja tietysti myös 
tärkeä oma aika.
Ehdit kulkea omia polkujasi ja paikkojasi etsien ja löytäen. 
Varhaisaamut ja illat ovat hienointa aikaa kiivetä kallioille 
auringonnousuja tai - laskuja katselemaan.

Kurssipäivien aikana on mahdollista tutustua Jurmon 
kauniiseen kappeliin.

Majoitumme saaren matkailuyrittäjien mökkeihin. Mökit 
sijaitsevat kylällä lähellä toisiaan. 

Kurssi alkaa kokoontumisella Nauvon Pärnäisissä torstaina 
8.9. klo 13.00. Yhteysalus ms Baldur lähtee kohti Jurmoa ja
muita reitin saaria klo 13.30. Laivamatka Jurmoon kestää 
n. 3,5 h. Matkan aikana syömme laivalla lounaan.
Sunnuntaina 11.9. lähdemme paluumatkalle klo 13.30.

Kurssin hinta on 440 e. Maksun voi suorittaa kahdessa 
erässä. Hinta sisältää:

kirjoittajaohjaus n. 22 h
majoitus mökeissä 3 yötä
sauna 1-2 kertaa
menomatkalla lounas ms Baldurilla
maittavat kasvis- ja kala-ateriat kurssin aikana
järjestelyt ja huolenpito kurssin aikana

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Saaristopolku Oy, Raisa Tanner

 050 516 8901

 saaristopolku@gmail.com

 www.saaristopolku.fi

Heli Hulmi
 050 527 2041

 hulmi.heli@gmail.com

 www.helihulmi.fi

Luontomatkailuyritys Saaristopolku Oy järjestää retkiä ja kursseja Saaristomeren ja Selkämeren kansallispuistojen alueilla 
sekä Ahvenanmaalla ja Merenkurkun saaristossa. Retkien ja kurssien teemat liittyvät luontoon ja eri taiteenaloihin. 
Yrityksellä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa.

http://www.saaristopolku.fi/
http://www.saaristopolku.fi/

