
Luovan kirjoittamisen kurssi Seilin saarella 26.-29.6.2023

Aurinko oli alkanut laskea. Kaikki hehkui. Kuusenkäpy putosi maahan. Lintu lauloi 
jossain pääni yläpuolella. En nähnyt sitä, se istui ehkä tuossa puussa tai jossain toi-
sessa, se painaisi pään untuviinsa ja nukkuisi koko yön… Silloin minä ymmärsin. Vii-
meinkin minä ymmärsin. Minäkin voisin nukkua siellä. (Madeleine Hessérus: Paljain
jaloin, suom. Jaana Nikula)

Kurssin järjestävät kirjailija, kouluttaja, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi ja luontomatkailu-
yritys Saaristopolku.

Kurssin teema: Harvinainen matka.
Tutustumme saaren luontoon ja historiaan kävelemällä, 
kuuntelemalla. Seili on ollut monelle sairaalle tai poikkea-
valle pitkäaikainen koti, mistä harva palasi. Me eläydymme
paikkaan ja otamme tekstiin sytykettä paitsi saaresta myös
omista kokemuksistamme. Matkakertomus rakentuu kurs-
sipäiviemme aikana.

Etukäteen voit lukea seuraavia teoksia:
• Susan Heikkinen: Pullopostia Seilin saarelta
• Johanna Holmström: Sielujen saari
• Katja Kallio: Yön kantaja tai
• Sinikka Lehtinen: Kohtalona Seilin saari.

Kurssipäiviä rytmittävät yhteiset aamujoogat, kirjoitusteh-
täviin virittäytyminen, ateriat sopivin välein ja tietysti myös
tärkeät omat hetket. Huhtikuun lopulla aamut ja illat ovat 
jo valoisia.  Vapaahetkinä ehdit kulkea omia polkujasi ja 
paikkojasi etsien ja löytäen. Saaren luontopolut on hyvin 
merkitty, eksymisen vaaraa ei ole.

Ennen kurssia osallistujille lähetetään tarkka kurssikirje 
matkustus- ja varusteohjeineen.

Kurssi alkaa kokoontumisella Nauvon satamassa 
maanantaina 26.6. klo 12.00. Taksivenekuljetus Seiliin 
lähtee klo 12.15. Torstaina 29.6. lähdemme paluumatkalle 
klo 15.00.
Kurssin hinta on 465 e. Maksun voi suorittaa kahdessa 
erässä. 
Hinta sisältää:

kirjoittajaohjaus n. 22 h
opastus ja tutustuminen Seilin kirkkoon
majoitus 3 yötä 
saunailta Rantasaunalla
kaikki ateriat saaressa
järjestelyt ja huolenpito kurssin aikana.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Raisa Tanner, Saaristopolku Oy

 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.
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