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Kulkea, kulkea mihinkään tarttumatta
läpi lian ja lumen, vuorottelevan helteen
ja ankaran menneisyyden ja jääkauden,
sen joka oli, ja sen joka tulee;

nukkua lumessa ja sulattaa ruumiillaan pälvi
suuresta yhteisestä jäätiköstä,
oppia käsien taitoa, hidasta toivomista,
rakentaa tikuista talo ja antaa sateiden tulla,
löytää kulunut polku ja potkitut kivet,
kiven mykkä tiheys; myös ihmiset,
ja vihata lähimmäistään niin kuin itseään;
syödä käpyjä ja valittaa eläinten tähden,
jakaa ateriansa oravan ja näädän kanssa
ja oppia niiden vertaukset ja kieli ja nopeat jäljet.

- - -

Eeva-Liisa Manner: katkelma runosta ”Kambri - Sarja merestä ja eläimistä I”,  
julkaistu kokoelmassa Tämä matka (1956)

Manner, Eeva-Liisa
(1921–1995)
runoilija, kirjailija

Eeva-Liisa Manner oli toisen maailmansodan jälkeisen suomenkielisen lyriikan modernismin 
läpimurtaja ja vakiinnuttaja mutta myös modernismin omaleimainen ja moniulotteinen 
kehittäjä ja ylittäjä. Paitsi runoilijana Manner teki merkittävän elämäntyön myös näytelmä- ja 
kuunnelmakirjailijana, esseistinä ja kriitikkona sekä maailmankirjallisuuden suomentajana. 
Hän oli kansainvälisimpiä kirjailijoitamme niin sanataiteensa kerrostuneisuudessa kuin 
kääntäjäntyössään – ja myös käännettynä.

Lähde: Kansallisbiografia, Tuula Hökkä
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12-12.15 
Tervetulosanat  
Pirkkalaiskirjailijoiden puheenjohtaja Tiina Lehikoinen

12.15-13  
Luen hiljaisuutta ja ääntä – Hiljaisuuden kokemuksesta  
Eeva-Liisa Manneria lukiessa 
kirjailija Kristiina Wallin

13-14 
Vuorilla sataa – Eeva-Liisa Manner draamakirjailijana  
tutkija Tuula Hökkä

14.00-14.30 
Suomen Kirjailijaliiton Eeva-Liisa Manner -palkinto  
palkinnon jakaa liiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen

lounastauko

15.30-16.15 
Essee ja aforistisuus Kirjoitetussa kivessä 
runoilija Miia Toivio  

16.15-17 
Toinen vastakirjoitukseni Mannerin Kromaattisille tasoille 
runoilija Jonimatti Joutsijärvi

17-17.30 
Ystäväni Eeva-Liisa Manner 
kirjailija Maire Martikainen

17.30-17.50 
Kamala Kissa ja Katinperän lorut 
dramatisointeja Mannerin runoista, Tukkateatteri



Pirkkalaiskirjailijat ry toimii Pirkanmaan kirjailijoiden yhdyssiteenä kehittäen 
kirjailijantyön henkisiä ja aineellisia edellytyksiä. Tavoitteenamme on innostaa 
suurta yleisöä lukemaan, tuoda kirjailijoita lähemmäksi lukevaa yleisöä ja edistää 
kotimaista kirjallisuutta.

Jäsenemme tarjoavat myös erilaisia kirjallisuuteen liittyviä asiantuntijapalveluja 
sekä arvostelupalvelua harrastajakirjoittajille. Pirkkalaiskirjailijoilla on myös omaa 
julkaisutoimintaa, ja järjestö on Suomen kirjailijayhdistysten verkoston (Suunta) 
jäsen.

Pirkkalaiskirjailijat ry on Suomen ensimmäinen maakunnallinen kirjailijayhdistys. 
Se perustettiin hotelli Tammerissa Tampereella 21.11.1943. 

pirkkalaiskirjailijat.net

Seminaarin järjestämistä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston 
Pirkanmaan rahasto. Seminaarin yhteistyökumppaneita ovat Eeva-
Liisa Manner -seura ja Suomen Kirjailijaliitto.

Eeva-Liisa Mannerin kuva: Museokeskus Vapriikki, Aamulehden arkisto, kuvaaja L. Kautia
Mannerin runon tekijänoikeudet: Suomen Kirjailijaliitto


