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Abstract: The study of literary content beyond the literary medium or 
the meaning-bearing book artifact has long since proven to be an in-
adequate approach – it is, as they say, so last season. The book is the 
new black (or green) and the full spectrum of bookiness has been the 
object of fervent study in literary research for several years now (cf. 
Keskinen 2017, 2018). However, never before has bookiness been 
evoked from the culinary perspective, even if the so called aspartic turn 
has been clearly visible, especially in leading Finnish literary research 
(ibid.). This article tackles the bookiness of literature with the tasty 
idea of focusing on an interview video telling of the literary in life.
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Tämän kollaasiartikkelin esikuva on vuonna 1980 julkaistu lingvis-
ti Wallace L. Chafen toimittama ja monin tavoin kertomuksen tutki-
musta mullistanut kokoelma The Pear Stories. Cognitive, Cultural, 
and Linguistic Aspects of Narrative. Samoin kuin päärynätarinois-
sa, tässäkin työssä lähtökohtana on outo video, jota nyt useat eri alo-
jen tutkijat analysoivat. Se missä tutkimus on selvimmin edistynyt 
kuluneen 40 vuoden aikana on, että nyt videon ja tutkijoiden huo-
mion kohteena ovat parsat, eivät päärynät. Parsatutkimuksessa on jo 
varhain todettu myös aiheen vahva luokkasidonnaisuus: ”Parsaa…
nähdään meillä herkkuna rikkaan pöydässä” (Olsoni 1905, 131). 
Uskomme, että tämä kollaasiartikkelimme monine lähestymistapoi-
neen osoittaa, että kertomuksen ja kirjallisuuden tutkimuksessa on 
juuri nyt meneillään niin kutsuttu parsainen käänne (aspartic turn).

Professoriluennossaan 9.5.2012 professori Mikko Keskinen 
luonnehtii käännettä viime vuosikymmenten keskeiseksi ja lähes 
käänteentekeväksi termiksi ihmistieteellisen keskustelun parissa. 
Kuten Keskinen (2012, 68) huomauttaa, on kirjallisuudentutkimus-
kin käännähdellyt milloin mihinkin suuntaan esimerkiksi lingvis-
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tisen, diskursiivisen ja transnationaalisen käänteen määräämin as-
kelmerkein. Kiinnostavaa kyllä, Keskinen tuntuu vuosien takaises-
sa puheessaan ennakoivan tulevan parsaisen käänteen kirjoittaes-
saan: ”Makuaistillista käännettä en ole havainnut kirjallisuustie-
teessä vielä kenenkään ehdottaneen, vaikka sen perusteeksi riittäi-
si maailmankirjallisuudessa kukkuroittain maisteltavaa” (mt.). Nyt 
vihdoin, seitsemän vuotta professori Keskisen tarkan huomion jäl-
keen, löyhähtelee kirjallisuudentutkimuksen aromipesästä houkut-
televa parsan tuoksu, ja makuelämys on siten taattu.

Tämän monimielisen ja -tieteisen tutkimuksen aineistona on 16 
minuutin mittainen haastattelukatkelma kirjojen merkityksestä yk-
silölle, yhteiskunnalle ja parsankeittotaidolle. Haastattelu on tuo-
tettu puhtaasti tätä kollaasiartikkelia varten, jolloin itse tutkimus ja 
sen kohde kietoutuvat yhteen yhdeksi parsaiseksi tutkimuskimpuk-
si. Haastateltavana videolla on täpärästi keski-iän ohittanut, eräässä 
Sisä-Suomen yliopistossa eläkeläisenä sekä tutkimusjohtajana toi-
miva, mittavan uran tieteen parissa tehnyt henkilö, jota nimitäm-
me analyysissä ”Matiksi”. Haastattelijana toimii Jarkko Toikkanen. 
Haastattelua ei hyvän tutkimuseettisen käytännön nimissä ole ly-
hennetty, manipuloitu tai ohjailtu, eikä sen kuvauksessa ole vahin-
goitettu akateemisia eläkeläisiä. Eräälle akateemiselle eläkeläiselle 
on jopa tarjottu ”oma ääni”, kun hänet on hyväntahtoisesti osallis-
tettu tämän artikkelin kirjoittamiseen.

Riittävän tarkan analyysin mahdollistamiseksi tutkimusaineis-
tonamme toimiva haastattelu on videoitu ja litteroitu. Aineisto on 
tiukasti anonymisoimaton, ja sitä säilytetään valvotuissa olosuh-
teissa yliopiston julkisessa videoarkistossa. Siksipä kuka tahansa 
voi milloin tahansa katsoa tämän videon tulkinnallista makustelua 
jatkaen.

Tutkimusaineisto, -metodit ja tutkimuksen eteneminen

Tutkimamme video käynnistyy puheella kuvaushetkellä vietettä-
västä Runebergin päivästä ja sitä kautta keskisuomalaisesta men-
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taliteetista. Haastattelija Toikkanen aloittaa haastattelun puhumal-
la omasta taustastaan Saarijärvellä ja mainitsee (yllättäen ja täy-
sin kontekstista irrallaan) myös kirjallisuudentutkija Mikko Keski-
sen tulevan samoilta seuduilta. Tällä tavoin haastattelija kurkottaa 
sivistyneistön jäseneksi arvioimansa haastateltavan ”Matin” suun-
taan, jonka hän olettaa tuntevan niin Keskisen kuin Runeberginkin: 
”Tiedäthän, että pane leipään puolet petäjäistä ja niin edelleen,” hän 
lausuu kansallisrunoilijaa siteeraten.

”Matti,” joka ei suinkaan muistuta Topeliuksen kuuluisaa ki-
viä kääntelevää ja vähään tyytyvää Mattia (vrt. Laakso 2016), ei il-
meelläänkään osoita yhtyvänsä haastattelijansa puheeseen petäjäi-
sestä Myöhemmin haastattelun aikana hän johtaakin itsevaltaisesti 
puheen herkullisempiin kulinaristisiin nautintoihin, kohti ”rikkai-
den pöydissä” esiintyvää parsaa. Parsainen käänne liittyykin osal-
taan post-nationaaliseen tai transnationaaliseen ajatteluun, jos-
sa tutkijasubjekti tietoisesti irrottautuu metodologiseen nationalis-
miin kytkeytyvästä kansallismielisestä pettudiskurssista (vrt. Nissi-
lä 2016). Näin tekee ”Mattikin”. Miksi tyytyä petäjäiseen, kun tyr-
kyllä on koko vihreiden makujen kirjo?

Haastattelijan kysymyksen Keski-Suomen tarinasta ”Mat-
ti” torjuu vähätellen huomauttamalla, ettei Keski-Suomi ole suin-
kaan ollut mikään suurten kansallisten kertomusten kohde. Jälleen 
voi huomata ”Matin” ottavan kriittistä etäisyyttä kansallismieli-
seen diskurssiin. ”Matin” huomio suurten kansallisten kertomusten 
puutteesta ei ole suinkaan vakava moite, vaan tässä ”Matti” kaiut-
taa ironisesti puhetta kansallisista kertomuksista (ironian kaikuteo-
riasta ks. Sperber & Wilson 1986). Omalta kotiseudultaan Keuruul-
ta haastateltava sentään myöntää olevan jotakin kiinnostavaa ker-
rottavaa, sillä sieltä löytyy haastateltavan mukaan ”puhtainta suo-
men kieltä”.

Haastattelun maisteltavin osuus alkaa videolla noin kahden mi-
nuutin kohdalla, kun haastattelija pyytää ”Mattia” siirtymään tä-
män omaan tarinaan ja kertomaan, miten kirjat tulivat tämän elä-
mään. ”Miten olet kokenut oman elämäsi kirjuuden oman elämäsi 
kirjavissa vaiheissa?”, kysyy haastattelija neuvokkaita sanankään-
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teitään tuuheaan partaansa myhäillen. Työssään tutkivana eläkeläi-
senä kompleksisiin käsitteisiin tottunut ”Matti” ei suinkaan hätkäh-
dä haastattelijan erikoisia sanavalintoja, vaan alkaa ilmeikkäästi 
kuvata suhdettaan kirjoihin ja kirjaisuuteen.

Omasta lapsuudestaan haastateltava löytää monia suorastaan 
kehollisia muistoja kirjaisuudesta muistellessaan isänsä työpaikal-
ta Keuruun Otavan kirjapainossa leijunutta painomusteen hajua. 
Haastateltavan tarinoidessa puhe kiertyy hiljalleen kohti haastatte-
lun maukasta ydintä: parsaa ja sen oikeaoppista valmistusta. Sitä 
ennen kuullaan myös haastateltavan mieleen jäänyt lapsuudenko-
kemus Otavan Suuren Keittokirjan jättiläismäisestä materiaalisesta 
ruumiillistumasta: nelimetrisestä kirjan mainoksesta, jonka sisällä 
viihtyivät ”Matin” kertoman mukaan paitsi ampiaiset myös 
pojanvintiöt.

Seuraavassa kohdennamme aineistomme välittämään, repre-
sentoimaan, kertomaan ja konstruoimaan kirjaisuuteen, elämän ja 
kirjan kaltaisuuksiin sekä kirjallisuudentutkimuksen uusimpaan 
paradigmanvaihdokseen: parsaiseen käänteeseen, jota todennam-
me eläkeläistutkijan haastattelun tarkan monimetodisen analyysin 
kautta. Tutkimushypoteesimme mukaisesti parsaa kuten tutkimus-
takaan ei tule keittää liian kypsäksi, sillä tuloksena voi olla umpi-
kypsä ja mauton lötkö. Liian ankarien koherenssivaatimusten si-
sään puristettu artikkeli on koostumukseltaan iljettävä ja suorastaan 
hyvien raaka-aineiden hukkakäyttöä. Siksi kollaasiartikkelimme on 
sopivan rapsakka ja metodisesti al dente. Aloitamme haastatteluti-
lanteen kommunikaation tarkalla analyysillä ja pohdimme videol-
la esitettyä pedagogisena kertomuksena. Sitten jatkamme tarken-
tamalla tutkimusaineistomme välittämää kokemusta ja erityises-
ti ”Matin” kertomuksia niin kutsutun intermediaalisen kokemuk-
sen käsitteen kautta. Lopuksi tarkennamme kirjaisuuden saavutet-
tavuuteen kirjallisten mielten tutkimusperinteen avulla ja pohdim-
me ”Matin” kertomusta myös proppilaisen aktanttimalli-analyysin 
kautta. 
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Keho, katse ja didaktinen osoittaminen pedagogisen  
kertomuksen välineinä

Tutkimamme video havainnollistaa hienosti multimodaalisten ma-
teriaalisten, kehollisten ja teknologisten resurssien hyödyntämis-
tä opettavaisen kasvukertomuksen rakentamisessa. ”Matin” haas-
tattelu ei sattumalta tihenny parsan ympärille. Parsatarina palvelee 
haastattelussa sekä kommunikatiivista (Sacks 1974) että kokemuk-
sellista funktiota (Fludernik 1996). Parsaan tihentyy sarja väittä-
miä, episodeja ja arvioita, jotka ovat liikuttaneet kertojaa ja muut-
taneet jotakin merkittävää hänen elämässään. Toisin kuin esimer-
kiksi haastattelun aloittava Keski-Suomen-tarina, joka houkutte-
luista huolimatta ei saa tuulta alleen eikä sytytä haastateltavassa 
minkäänlaista halua alkaa tarinoida ja jakaa kokemuksiaan muille.

Parsasta tulee puhe, koska se on puhutellut kertojaa (ks. Rau-
tajoki 2018). Toisaalta videoitu haastattelupuhe on kommunikaa-
tion näkökulmasta koko ajan kohdennettu myös kolmannelle osa-
puolelle, yleisölle. Kameravälitteinen laajennettu osallistumiske-
hikko (Goffman 1981; Goodwin 1987; Hutcby 2014) mahdollis-
taa monenlaisten vastaanottajien puhuttelun. Parsa soveltuu aiheek-
si, koska haasteltava tietää kameran ja tallentamisen ansiosta saa-
vuttavansa kertomuksella myös muita merkittäviä parsan ystäviä. 
Sekä kokemuksellisesti merkityksellinen että kommunikatiivisesti 
suunnattu valenssi näkyvät niissä tavoissa, joilla kertoja kuljettaa ja 
muotoilee kertomistansa.

Seuraavassa sitaatissa haastattelukysymys koskee kirjoja ja kir-
jaisuutta:

JT: No mites sitten, jos ihan suoraan mennään sun omaan tarinaan niin 
sanotusti ja muisteltaisiin, että, Matti, että miten kirjat tuli sinun omaan 
elämääsi. Miten olet kokenut ihmiselon kirjuuden oman elämäsi kirja-
vissa vaiheissa?

”Matti”: Noh, mähän sukelsin kirjaan sisään, ennen kun opin lukemaan, 
kun 5-vuotiaana muutimme Itä-Suomesta Keuruulle. Keuruun Ota-
van kirjapainon alueelle, sinne isäni ol- siellä tota töissä myöhemmin 
faktorina. Jolloin, jolloin itse asiassa aika nuorena opin, nuorena opin 
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niinku tota hyvin konkreettisesti tän kir- kirjaisuuden. Että tota, tu-
lee mieleen nää kirjapainon, kirjapainon rappukäytävän niinkun pai-
nomusteen, liiman hajut ja kaikki ne, nää tällaset. Koska sitte niinku 
sillon kun isä oli iltavuorossa niin sinne piti viedä kahvia ja eväitä pe-
lottavaan paikkaan sinne tota painokoneiden väliin ja keskelle. Siellä 
tota, jotenki niinku kirjoja oli koko ajan sekä kotona että ympäristössä 
muutenkin. Mut siellä tota, ehkä kaikkein konkreettisin kirja liittyy tä-
hän tota. Tässä on nyt tämmönen Otavan Suuri Keittokirja.

Kirja elävöitetään alusta alkaen hyvin materiaaliseksi asiaksi: kir-
jat ovat esineitä, joilla on syntyhistoria ja joiden valmistaminen 
omakohtaisten lapsuudenkokemusten vankistamana tuoksuu, nä-
kyy ja kuuluu. Konkreettisin yksittäinen kirja on ”Matin” muka-
naan tuoma Otavan Suuri Keittokirja. Tästä vanhasta suomalaises-
ta ruuanvalmistusohjeiden klassikosta tunnistettavine kansineen tu-
lee kertomukseen keskeinen merkki. Strukturalistisen semiotiikan 
(de Saussure 1959) käsitteitä lainaten klassikkokirjan merkitsijää ja 
merkittyä kuitenkin nokkelasti käännellään kertomuksen kuluessa 
eri suuntiin. Kuvassa paperinen painettu kirja nostetaan kohti ka-
meraa. Esitelty kirjaesine ei ole mikä tahansa abstrakti kirja eikä 
tämä tietty yksittäinen kirja, vaan nimenomaan suomalaisen ruu-
anvalmistuksen klassikko, kuten seuraavasta katkelmasta ilmenee.

(Kuva alla: Näyttää kirjan kameraan.)
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”Matti”: Tää on vähän jo ränsistynyt kappale, mut tää on tuore. Tää 
on neljäs painos 90-luvulta. Eli siis paljon tuo- paljon tuoreempi kuin 
se kirja, jonka näin. Siellä oli nimittäin, sen kirjapainoalueen läpi kul-
kee rau- Haapamäen - Jyväskylän välinen rautatie. Ja tähän heti tähän 
rautatien niinku viereen oli pystytetty tämmönen kolme- muistikuvani 
mukaan 3–4 metriä korkea puinen kehikko, [- -]

[- -] jossa oli tämän mainitun kirjan, Otavan Suuren Keittokirjan, niin-
ku mainos.

(Kuva alla: Havainnollistaa suurta kehikkoa käsillään.)

(Kuva alla: Näyttää kirjaa vielä painokkaasti päätään kallistaen.)



240Nykykulttuuri 128

Haastateltava kuvailee ensin kädessään pitämäänsä hivenen 
”ränsistynyttä” merkitsijää ja nimeää sen painoksen. Mutta hän rin-
nastaa merkityn viittauskohteen sitten toiseen merkitsijään, joka on 
yhtä aikaa sama ja kuitenkin fyysisiltä puitteiltaan eri: valtavaan 
puiseen kehikkoon, joka on rakennettu rautatien varteen mainosta-
maan kyseistä keittokirjaa. Useita metrejä korkean puisen merkitsi-
jän suuruutta havainnollistetaan suurieleisesti käsien avulla (ylem-
pi kuva) piirtämällä ilmaan iso kehikko (ks. Goodwin 2000). Sit-
ten paperikirja nostetaan uudestaan esiin (alempi kuva) ja toistetaan 
vielä, että kyse oli tästä samasta kirjasta (merkityn tasolla).

”Matti”: Et se- se oli siis kirja, jonka sisälle saattoi päästä. Paitsi - että 
sinne, ennen meitä pojan vintiöitä sinne oli yleensä päässyt ampiaiset. 
Siellä oli valtavia ampiaisen pesiä [- -].

[- -] siellä sisällä. Joten niinku, siis vaikka on keittokirja, niin se voi 
olla hyvin pisteliäs.

JT: Mm,

”Matti”: Pisteliäs tota, kirja. Ja täähän varmaan, niinku aattelee, että 
jos tätä, niinku näkyy, niin tääkin kirja on niinku hajoamassa, vaikka 
tää ei oo niin vanha kun se. Se puinen hajos 60-kuvun loppuun men-
nessä jo. Mut tääkin on kirja, joka on, on varmaan niinku resepti resep-
tiltä vaihtunut pikkuhiljaa. Mut et, täällä- en malta olla ottamatta esil-

(Kuva alla: Piirtää pesän ilmaan käsillään.)
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le, täällä tota. Tääl on nimittäin sivulla seitse- 178 täällä käsitellään ai-
hetta nimeltä keitetty parsa.

JT: Joo-joo.

Katkelmassa käsitellään ja kuvaillaan ensin keittokirjan jättiläis-
mäistä puista merkitsijää erikoisine fyysisine ominaispiirteineen, ja 
toistetaan sitten vielä rinnastus paperiseen kirjaan, joka on merkit-
sijänä uudempi. Molemmat merkitsijät ovat rajallisia, hajoavaisia 
ja kuolevaisia asioita. Itse kirjan klassikkoudesta kertoo, että Ota-
van Suuren Keittokirjan olomuoto sekä myös sisältö resepteineen 
voivat vaihdella, mutta kannet, maine ja käsite säilyvät.

Haastattelija ottaa kuvauksen vastaan oikeaoppisesti, vähäelei-
sesti äännellen ja puhujaa visusti kuunnellen (vrt. Hyvärinen et al. 
2017). Seuraavaksi ”Matti” siirtyy parsateemaan, johon liittyen hän 
haluaa jakaa klassikkokirjaan liittyvän oppimis- ja kasvukertomuk-
sen. Hän lukee ääneen kirjan antaman ohjeen parsan valmistami-
sesta.

”Matti”: Ja-ja tot- tääl ei oo niinku muita versioita. Mut siis tää- krö-
höm aatelkaa tätä. Tosin täs on kyseessä valkoiset parsat mutta. Mut 
mutta tää ohje on, nosta parsaniput kattilaan ja keitä niitä kannen alla 
20–30 minuttia.

(Kuva alla: Pitkä hiljaisuus, käsien levittäminen ja merkit-
sevä katse.)
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Hiljaisuus, pitkä katse kameraan, pään hienoinen kallistaminen, 
suun mutristaminen ja kämmenien avaaminen hitaasti erilleen on 
asenteellinen etäisyyttä ja neuvottomuutta viestittävä arvio kirjan 
ohjetta kohtaan. Aikajärjestys opin kuvaamisessa on käänteinen. 
Eleen näkökanta ennakoi tulevan oppimiskertomuksen lopputule-
maa ja toimii kertomuksen abstraktina. Ele kommunikoi samalla 
voimakkaasti kameran suuntaan. Merkityksellinen katse on suun-
nattu sellaiselle vastaanottajalle – kutsukaamme häntä vaikkapa 
”Mikoksi” – joka tietää hyvin, mitä haastateltava ajaa takaa ja mis-
tä hän puhuu (ks. Raymond & Heritage 2006). Elettä seuraa vielä 
pitkä painokas huokaus.

”Matti”: hhhhh mhhhh(.) Siis kun myöhemmin itse opin keittämään 
parsaa niin sillon kuvittelin, että sitä pitäisi keittää 10–12 minuuttia 
ja [- -]

 
Kirjan ohjetta seuraa kuvaus omasta aiemmasta virheellises-

tä luulosta parsan valmistamiseen liittyen, jonka vastenmielisyyt-
tä merkitään inhoa kommunikoivalla voimakkaalla nyrpistyksellä 
kameraan päin.

[- -] ja tota, kesti kauan ennen ku niinku oppi sen että ei, tääkin on, tää-
kin on tota liikaa.

(Kuva alla: Nyrpistävä ilme.)
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Eleisiin liittyvät arviot parsasta on kohdennettu asiantuntijalle. 
Yllä kertoja ottaa käyttöön didaktisen sivulle osoittavan sormen ko-
rostamaan sanottua (McNeill et al. 2015). Hän eksplikoi sanallisesti 
myös tietämättömille vastaaottajille, että sekä keittokirjan ohje että 
oma aiempi luulo ovat virheellisiä, ja on kestänyt kauan aikaa op-
pia tämä. Ja taas rullataan ajassa taaksepäin niihin vaiheisiin, joita 
asian oppimiseen liittyi.

”Matti”: Et se tota. Se tapahtu itse asiassa, Rovaniemellä, jossa olin 
opettamassa eräällä Suvi Ronkaisen järjestämällä kurssilla, ja olin il-
lalla ravintolassa syömässä ja siel tuotiin parsaa, joka oli varsin alden-
te. Ja mä kysyin heiltä, että onks tää tarkoitus. Et mä en moiti, mutta 
että onks tää tarkoitus.

(Kuva alla: Osoittava ele.)
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Ja sit tarjoilija menee keittiöön ja tulee, tulee henkilökunta ja sa- joo, 
kyllä (.)

 

kokki sanoo, että näin nä kuuluu tehdä.

(Kuva alla: Olkapäitä kohottava hämmennyksen ele al den-
ten parsan eteen sattuessa.)

(Kuva alla: Asento kehollistaa kokin vakaata sanaa.)
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Mä muutin siitä tapani mutta tota.

Keho on jälleen voimakkaasti käytössä oppimistarinan vaiheiden 
havainnollistamisessa ja elävöittämisessä (ks. Rautajoki, Toik-
kanen & Raudaskoski 2020). Luulosta poikkeavan valmistusta-
van kohtaaminen ravintolassa aiheuttaa vilpittömän hämmennyk-
sen, jota seuraa kokin vakaa auktoriteettiarvio. Lopuksi kame-
raan kohdennetaan vielä hiljainen, kallistetun pään ja erkanevien 
käsien merkitsemä katse, joka ilmentää muutosta ja ymmärryksen 
laajenemista asioiden opitusta laidasta parsan suhteen. Kuvaukseen 
liittyy kokemuksellisia tunteita, odotuksenvastaisuutta ja oman 
siihenastisen ajattelun ja toimintatapojen muuttumista (Hyvärinen 
2017). Tässä ei kuitenkaan ole vielä oppimismatkan päätepiste.

Sitte vasta [- -].

(Kuva alla: Opin hetki, hiljaisuus, merkitsevä katse, nostaa 
hieman hartioita ja levittää kämmeniä erilleen.)
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Parsan tarina jatkuu haastateltavan nostaessa näkyviin ylös osoitta-
van didaktisen sormen (ks. Livingstone 2015). Eleenä se merkitsee, 
että nyt tulee merkityksellistä ja tärkeää uutta informaatiota (En-
field et al. 2007).

[- -] joitakin vuosia my- tota sitten tuolla tota Aarhusissa pääsin tästä 
parsasta keskustelemaan sen parsan varsinaisen asiantuntijan [- -].

(Kuva alla: Didaktinen ilmaan osoittava ele, oppi täsmentyy.)

(Kuva: Hienostunut peukalo-etusormiote.)



247 Hatavara, Hyvärinen, Laakso, Rautajoki & Toikkanen

[- -] eli Mikko Keskisen kanssa. Joka sano että, ei parsaa kannata ol-
lenkaan keittää [- -].

(Kuva alla: Irvistys ja torjuva ele avoimella kämmenellä.)

(Kuva alla: Sanotun tosiasiallisuutta ja yksinkertaisuutta vahvistava olkien 
kohottaminen ja viittausele avoimella kämmenellä sivusuunnassa eteen-
päin.)
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[- -] vaan ne tulee kevyesti paistaa. Paistinpannulla ja. Kevyesti ja no-
peesti.

Haastateltava kääntyy kohti haastattelijaa kertomaan keskuste-
lustaan erään merkittävän parsan ystävän kanssa. Viitatun henkilön 
hienovaraista asiantuntemusta merkitään nyansoidusti hienostu-
neella peukalosormiotteella. Sitten katse suunnataan opettavaisesti 
taas kameraan kohti yleisöä ja kämmentä käytetään apuna sanotun 
vahvistamisessa, ensin väärää valmistustapaa harasormin torjuen ja 
sitten oikean tavan yksinkertaisuutta korostaen siirtämällä ylös au-
keava kämmen pienen matkaa sivulle ja takaisin. Sanotun sisältö on 
nyt tiedollinen enemmän kuin kokemuksellinen.

Ja tota, sen jälkeen kun mä oon olen itse parsafani ja söisin niitä aina 
niin tota sen jälkeen suosioni parsan valmistajana on kasvanut huomat-
tavasti tällä [- -]

[- -] klassisella Mikko Keskisen reseptillä.

Lopussa tiivistetään vielä parsaopin sosiaalisesti todistettu arvo ja 
positiiviset sankarilliset vaikutukset haastateltavan omaan elämään 
ja maineeseen parsan valmistajana. Didaktinen sormi osoittaa nyt 
suoraan kameraan. Se kommunikoi, että juuri tämä mutkien kautta 

(Kuva alla: Puhutteleva osoittava ele suoraan kameraan.)
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opittu ja osoitettu ohje on paras. Toisaalta sormen ja hymynkareen 
voi nähdä samalla myös kontaktoivana eleenä parsan hienostunei-
den ystävien suuntaan.

Parsateeman aktivoimat kertomukset kuvaavat omaa oppimis-
ta ja opettavat tietämättömiä kuulijoita, puhuvat oletetusta vastaan-
ottajasta ja puhuttelevat tätä suoraan yhteiseen episteemiseen taus-
tatietoon kiinnittyen. Kasvokkaisessa tarinankerronnassa keholli-
set eleet paitsi toimivat näyttämisen ja materiaalisen havainnollis-
tamisen välineinä, myös säätelevät paljon sitä, kuinka sanottuun tu-
lee suhtautua, kuinka sitä arvioidaan ja arvostetaan, sekä myös elä-
vöitetään sitä, kuinka sanottu on koskettanut ja liikuttanut kertojaa 
(ks. Peräkylä & Ruusuvuori 2012; Rautajoki, Toikkanen & Rau-
daskoski 2020). ”Matin” parsatarinassa didaktinen sormi (sivulle, 
ylöspäin ja eteen) korostaa oppimisen vaiheita ja olennaisia koh-
tia, ja tekee näkyväksi kertomuksen opettavaisen tarkoitteen. Mer-
kittynä Otavan Suuri Keittokirja halkoo aikaa, elämänvaiheita ja ti-
loja. Merkitsijänä se elää, muuntuu, hajoaa ja ihmetyttää. Merkitty 
voi lahota, siirtyä radan varresta kirjahyllyyn, ränsistyä ja uusiutua 
resepti reseptiltä kuin Theseuksen laiva, mutta jatkaa silti olemis-
taan, puhutellen matkallaan kokemuksellisesti eletyn elämän kuo-
levaisia kummastelijoita.

Vihreää ja maukasta intermediaalista kokemusta  
etsimässä

Kokemuksen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä on, tutkitaanko 
sitä, mitä tapahtuu nyt, vai sitä, mikä on jo tapahtunut. Onko tar-
kastelun kohteena toisin sanoen carpe diem vai jokin nyt muistel-
tu, ennen maisteltu elämys (vrt. Toikkanen & Virtanen 2018)? Ko-
kemuksen tutkimuksen historiassa välittömän nykyhetken tavoit-
tamista on perinteisesti pidetty mahdottomana, minkä vuoksi an-
tiikin ajoista lähtien huomio on keskittynyt joko tutkimuksen koh-
teen objektiiviseen tarkasteluun ulkopuolelta tai kohdetta yksilölli-
sistä lähtökohdista tarkastelevaan subjektiin (Backman 2018; Lash 
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2018). Tutkimuksen haarat ovat suhtautuneet toisiinsa kriittisesti, 
sillä siinä missä yksi olettaa kohteensa pysyvän muuttumattoma-
na tutkijansa olosuhteista huolimatta, toinen keskittyy ennalta ar-
vaamattomaan empiriaan, joka ei johda yleispätevään tieteelliseen 
tietoon.

Tapaustutkimuksemme osoittaa väittelyn osapuolien näke-
mysten olevan luontevasti yhdistettävissä. Haastateltava muiste-
lee menneitä elävästi samalla kun hän eläytyy niiden kertomiseen 
välittömässä nykyhetkessä. Kokemus on kokonaisvaltainen ja ho-
listinen, ja se hyödyntää monenlaisia esittämisen välineitä. Kerto-
mistilanteessa läsnä oleva esineistö samoin kuin haastateltavan ul-
komuoto vaikuttavat videon katsojalle välittyvään kokemukseen. 
Haastateltava ”Matti” on pukeutunut siististi eli vanhojen muis-
teluun soveliaasti, ja hopeanhohtoinen hiuskuontalo signaloi, että 
muisteltavaa riittää. Haastattelutilanteeseen ”Matti” on tuonut kir-
jaobjektin: Otavan Suuren Keittokirjan. Kirjaesine on osa tilanteen 
multimodaalista ja multiteoksista performatiivista kokonaisuutta, 
jonka avaamat kiehtovat tarinamaailmat saavat haastattelijan use-
ampaan kertaan nostamaan silmänsä yläviistoon ikään kuin välit-
tömänä kokemuksena hänelle kerrotuista ja hetkessä kuvitelluista 
menneistä todellisuuksista.

Kirjallisuudentutkimuksen parsainen käänne merkitsee aiempaa 
tarkempaa välinetietoisuutta, sillä teoriasuuntauksen vihreä esiku-
va parsa on jo itsessään moniaistinen elämys. Valitsemamme para-
digman mukaisesti myös tutkimuskohteemme välittämää esitystä 
tulee analysoida monimediaalisesti. Tämän teemme intermediaa-
lisen kokemuksen käsitteen avulla (Toikkanen 2019; 2017). Inter-
mediaalinen tutkimus selvittää, miten esitykset koetaan, mitä niis-
sä intermediaalisesti tapahtuu eri esittämisen välineiden (medium) 
välillä (inter-) ja miten intermediaaliset esitykset hyödyntävät vä-
lineiden yhdistelmiä tai siirtymiä yhdestä välineestä toiseen. Jark-
ko Toikkanen on kehittänyt välineisyyden (mediality) kolmipor-
taisen mallin, jonka mahdollistaa välineiden tunnistamisen eri ta-
soilla. Ensimmäisellä portaalla sijaitsevat aistihavainnot, kuvitellut 
ja ei-kuvitellut, toiselta portaalta löytyvät esittämisen välineet ku-
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ten puhe ja video ja kolmannelle portaalle kuuluvat aistihavaintoja 
tuottavat ja esittämisen välineitä hyödyntävät käsitteelliset abstrak-
tiot kuten ”omaelämäkerta” ja ”juhlakirja”.

Tapaustutkimuksemme haastateltava aktivoi ensimmäisen por-
taan aistihavainnot kuvailemalla elävästi, miltä kirjapainon rappu-
käytävässä haisee ja miltä valtavat painokoneet näyttävät lapsesta. 
Hän saa myös kuvittelemaan, miltä jättiläiskirjaan piiloutuneiden 
ampiaisten pistot tuntuvat ja miltä joko löysäksi keitetty tai napa-
kaksi paistettu parsa maistuu. Tulkitsija voi niin halutessaan aset-
taa toisen portaan audiovisuaalisen haastatteluformaatin tuottamat 
kielikuvat kehyksiin, joita kolmannen portaan omaelämäkerralli-
nen teos välittää. Traumatisoituiko ”Matti” ampiaispesistä, koska 
ne symboloivat hänelle ei-inhimillisen luonnon hallitsematonta toi-
seutta, joka peruuttamattomasti muokkasi hänen haurasta sisäistä 
maailmansa posthumanistisen algoritmin tapaan? Eikö löysä par-
sa kelvannut, koska se uhkasi hänen patriarkaalista maskuliinisuut-
taan, jota hän on koittanut varjella akateemisen pätemisen keinoin?

Intermediaalisen kokemuksen tutkimus ilmentää moisten kysy-
mysten syntymekanismin – hetken kokemuksesta tulkinnalliseen 
reflektioon – jota on kielellisessä vuorovaikutuksessa mahdoton 
välttää. Pulma onkin, jääkö tulkinnan tuolle puolen mitään vai tyh-
jentyykö kaikki kokeminen tulkintaansa. Joan Scottin (1991) mu-
kaan kaikki kokemus on jo tulkintaa, jolloin diskurssin takana ei 
piile mitään, kun taas 2000-lukulaisen tutkimuksen kuten uusma-
terialistisen affektiteorian (Massumi 2002) mukaan kokemuksen 
ydin jää kielen tavoittamattomiin, kehon lihaan ja raakaan mate-
riaan. Kysyä sopii, onko valinta kokemuksen ja tulkinnan välillä 
näin mustavalkoinen, ja onko dikotomia luonnon ja kielen tai kult-
tuurin välillä todellakin peruuttamaton. Jacques Derridan kuului-
sa maksiimi ”il n’y a pas de hors-texte” (1967, ’ilman-tekstiä ei 
ole’) saattaa ensi näkemältä tukea Scottin konstruktionistista kat-
santokantaa, mutta jos lausahduksen luetaan ennemminkin laajen-
tavan tekstin käsitettä kuin samastavan sen tulkintaan, niin ymmär-
rys muuttuu. Kaikki tulkinta on kokemuksellista, mutta kaikki ko-
keminen ei ole tulkintaa, mikä ei silti tarkoita, etteikö uusmateria-
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listinen kokemus raa’asta materiasta välittäisi tulkintaa kolmannen 
portaan ”luonnosta”. (Vrt. Virtanen & Toikkanen 2020.)

Mitä jää tapaustutkimuksemme haastateltavan sanojen tuol-
le puolen? Miksi ”Matti” välittää vastaanottajalleen juurikin nämä 
aistihavainnot ja yksittäiset hetket henkilöhistoriastaan? Tätä artik-
keliamme kehystävän juhlakirjan lukija – kutsuttakoon häntä edel-
leen ”Mikoksi” – kenties repii (sanalla sanoen hämmästyttävän tuu-
heita) kiharoitaan koettaessaan selvittää, mikä haastattelun sisällös-
sä on spontaania hetkessä avautumista ja mikä tarkoituksellista ve-
dätystä, ja miksi ihmeessä haluaisin lukea ampiaisista tai parsasta. 
“Mikon” pitää sanojen perusteella voida kuvitella, miltä pisto tun-
tuu tai vihannes maistuu ikään kuin niiden lukijalle välittämää nä-
kymättömän tuonpuoleisen kieltä olisi mahdollista ylipäätään tulki-
ta (vrt. Keskinen 2011). Kysymys piinaa, mikä ”juhlakirja” edes on 
ja mitä ”kirjaista” siinä on, jos sitä voi näin kielellä ohjailla. Eikö 
”kirja” olekaan raakaa materiaa, jonka voi heittää vaikkapa pannul-
le paistumaan?

Kirjan sisässä ja sen ulkopuolella: polttava kysymys  
kirjaisuuden erityisyydestä kertomuksentutkimuksen 
haasteena

Kirjallisten mielten erityisyydestä on kertomuksentutkijain paris-
sa kiistelty vuosikymmeniä. Keskustelua kartoittanut David Her-
man (2011) kirjoittaa, että kiistassa on pohjimmiltaan kyse karte-
siolaisesta kahtiajaosta sisä- ja ulkopuolen välillä, jossa todelliset 
mielet rajataan sisäisiksi, kunkin henkilön pään sisään sijoittuviksi. 
Kun nämä todelliset mielet ovat tavoittamattomissa, tarjoaa kirjal-
lisuus esitettyjä mieliä, joiden sisään voimme päästä. Kiista kirjal-
listen mielten erityisyydestä on laajentunut koskemaan yleisestikin 
fiktiivisen kertomuksen erityisyyttä tutkimuskohteena (Andersson 
& Sandberg 2018).

Tutkimuksessa on toistaiseksi aivan liian vähäiselle huomiol-
le jäänyt kirjaisuuden erityisyys. Joitakin huomattavia poikkeuk-
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sia lukuun ottamatta (Keskinen 2019) tutkijat eivät ole tarkastel-
leet kirjan olemusta tai etenkään mahdollisuuksia sen sisään pääse-
miseksi. Vaikka kirjallisten mielten tutkimus on ulotettu mitä ole-
mattomimpiin mieliin, jopa kummitusten oletettujen päiden sisään 
(Keskinen 2010), on kirjaisuuden saavutettavuutta koskeva tutki-
mus samaan aikaan lähes laiminlyöty. Kirjallisuudentutkimuksen 
parsainen käänne osallistuu tämänkin puutteen paikkaamiseen, sillä 
niin parsassa kuin sen tutkimuksessakin on tärkeää erottaa sisäinen 
ja ulkoinen. Parsan sisäinen vaikuttavuus perustuu erityisesti par-
sanversojen sisäisen nauttimisen aiheuttamiin diureettisiin vaiku-
tuksiin. Kirjaisuuden sisäisyys tarkoittaa puolestaan jotakin aivan 
muuta. Kohdennamme seuraavassa jälkimmäiseen.

Tämän artikkelin kohdeaineisto tematisoi kirjan sisä- ja ulko-
puolisuutta sekä saavutettavuutta koskevan kysymyksen tarinan 
avulla. Haastateltava muistelee lapsuuttaan ja käyntiään kirjan si-
sässä jo ennen lukutaidon saavuttamista. Otavan Suuri Keittokirja 
toimii esimerkkinä siitä, miten kokonaisvaltainen ja kehollinen ko-
kemus kirjan sisään asettuminen voi olla. Immersiivisyys ei toteu-
du niinkään mukaansatempaavuutena, vaan korostuu taisteluna kir-
jan jo vallanneiden toislajisten kanssa. Kerrotussa tarinassa kokeva 
minä testaa symbolista paikkaansa eliöhierarkiassa pisteliään keit-
tokirjan sisällä. Kertova minä taas kehollisesti havainnollistaa ylei-
sölleen tarinan rakenteellisia ehtoja, kirjan olemusta. Haastattelus-
sa ilmenevä tarinan tason (karkoittava pisteliäisyys) ja kerronnan 
tason (kehollinen hahmotettavuus) välinen ristiriita tuntuu osoitta-
van tarkemman tutkimuksen tarvetta siitä, miten tulkita kirjaisen 
saavutettavuuden laajempaa temaattista merkitystä.

Tuloksia voi kuitenkin alustavasti verrata Hermanin (2011) tar-
joamaan kahteen vaihtoehtoon, joilla kirjallisten mielten erityisyys 
voi kyseenalaistua: mielten välittymistä koskeva ja mielten saavu-
tettavuutta koskeva lähestymistapa. Ensimmäisen mukaan on mah-
dollista, että tulkitsemme sekä kirjallisia että tosielämän mieliä 
käyttäen samoja tulkinnallisia välineitä. Jälkimmäisen mukaan to-
dellisetkin mielet voivat olla saavutettavia, jopa helppopääsyisiä. 
Tutkittava esimerkki kirjaisuudesta osoittaa todellisen kirjan väli-
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neisen haurauden ja katoavaisuuden: kirja on esineenä kadonnut, ja 
jäljellä on vain muisteltu kokemus tulkinnan prosessista. Siten kir-
jaisuus on juuri välittymistä ja välittymisessä, kun kirjasta on jäljel-
lä vain sisällä käynnin kokemuksen esitys. Samaan aikaan esimerk-
ki osoittaa kirjan sisäisyyden olevan saavutettavissa: kokeva minä 
on vastuksista huolimatta päässyt kirjaan.

Kirjallisten mielten saavutettavuutta on perinteisesti kuvattu 
esittämällä ne läpinäkyvinä (Cohn 1978). Kirjan sisäisyys näyttäy-
tyy artikkelimme esimerkissä enemmän tilallisena kuin visuaalise-
na saavutettavuutena, yhdistelmänä ulkoista hahmotettavuutta ja si-
säistä pisteliäisyyttä. Siten kirjaisuuden tutkimus voi rikkoa Her-
manin mainitseman kartesiolaisen dualismin jopa radikaalimmin 
kuin mielten tutkimus. Tosin varmuutta ei ole siitä, etteikö kirjan 
sisäisyyden tarkastelu olisi jossain määrin katsomourheilua (vrt. 
Hutto 2008), sijaitseehan sisäistetty kirja junaradan äärellä, jolloin 
pisteliäällä kokemuksella on voinut olla monta ohikiitävää silmin-
näkijää.

Sankarin matka kotoa kulinarismin maailmaan

Ulkoisen tarkkailupisteen mahdollisuudesta huolimatta osoittaa 
”Matin” kertomus myös kirjaisuuden opettavaisen merkityksen. 
Kun kirjaan on päästy sisään, sieltä avautuu moniaistinen kulinaa-
rinen kehityskertomus. Klassisen aktanttimallin (Propp 1928) mu-
kaan tarkasteltuna kirjaa voi pitää tarinan lähettäjänä, sillä sen esit-
tämä haaste – parsan keittäminen – saa sankarin – kokevan minän 
– lähtemään matkalle, jonka lopputuloksena on eri vaiheiden kaut-
ta saavutettu parempi makuelämys (joka kenties auttaa myös prin-
sessan tavoittelussa). Matkalla kohdataan vastustaja, asiantuntijoi-
na esiintyvä ravintolan henkilökunta, joka antaa subjektille oikean-
suuntaista, mutta edelleen riittämätöntä informaatiota. Vasta lopus-
sa kohdataan auttaja suuren tietäjähahmon muodossa, kun Mikko 
Keskiseksi nimettävä hahmo paljastaa klassisen reseptinsä pelas-
taen sankarin löysän maskuliinisuuden uhalta. Tämä maagisten ky-
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kyjen lahjoittaja nostaa tarinan sankarin taitajien joukkoon parsan 
kypsentämisen jalossa taidossa pelastaen tämän.

Myös William Labovin (1972) klassisen suullista kertomusta 
koskevan mallin vaiheet ovat erotettavissa esimerkistä. Alku kertoo 
tiiviisti, miten kaikki alkaa: kirjan sisään pääsystä. Orientaatiovaihe 
tarkentaa, että kyse on parsan keittämisestä ja erityisesti kokevasta 
minästä parsan keittäjänä. Tilannetta mutkistava toiminta tapahtuu 
ravintolassa, kun tarinan aiheesta tarjotaan aiempaa kyseenalaista-
vaa tietoa. Ratkaisun tarjoaa keskustelu Mikko Keskiseksi nimetyn 
henkilöhahmon kanssa Aarhusissa. Tämän myötä tarinan voi arvi-
oida saapuneen onnelliseen päätökseen.

Tarinan laajempi merkitys on kertojan statuksen merkittävä 
nousu ruuasta nauttijoiden keskuudessa. Lajimääreeltään kerto-
muksen voisi siis kehityskertomuksen lisäksi katsoa sisältävän osia 
kehuskelukertomuksen repertoaarista: Kertojan menestys koros-
tuu, kun se saavutetaan ylittäen useita haasteita. Näennäinen vaa-
timattomuus varsinaisena asiantuntijana esiteltävän Mikko Keski-
sen henkilöhahmon rinnalla on yritys kertojaa ja yleisöä lähentävän 
epäluotettavuuden hyödyntämiseen (ks. Hatavara 2010, 182–183) 
ja oman asiantuntijastatuksen epäsuoraan nostamiseen. Auttajahah-
mon nimi paljastaa kulttuurisen viittaavuuden kautta pyrkimyksenä 
olevan kertojan oman statuksen nostaminen; mitä muuta on suurin 
Keskinen, Vesa, kuin menestyksekäs sanchismojen viljelijä mahta-
vamman herran palveluksessa (vrt. Keskinen 2019)?

Tarinan merkityksellisimmät hetket, kohtaamiset Rovaniemellä 
ja Aarhusissa, kuvataan haastattelussa monipuolisin kerronnallisin 
keinoin (vrt. Hyvärinen 2018). Henkilökertoja harjoittaa muistillis-
ta ylenpalttisuutta (ks. Hatavara 2012) esittämällä otteita menneis-
tä keskusteluista suorien puheenvuorolainausten muodossa sekä 
omasta että toisten henkilöiden puheenvuoroista. Rovaniemeläi-
sessä ravintolassa pureskeltavaksi keitetyn parsan äärellä kohdat-
tu hämmennys on esitetty kokevan minän puheenvuorojen kautta, 
joihin vastaus saadaan henkilökunnan välittämän kokin vakuutuk-
sen muodossa. Vasta toisessa kuvatussa kohtaamisessa, tällä ker-
taa Aarhusissa, päästään esittämään suoran sitaatin muodossa var-
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sinaisen asiantuntijan ohje. Klassinen Mikko Keskisen resepti on 
ollut kertovan minän parsantekijän uralle niin käänteentekevä, että 
makunystyrät avaava neuvo esitetään vuosia tapahtuman jälkeen 
muistettuina täydellisen osuvina ohjeina.

Kirjan sisästä avautunut kulinaarinen seikkailu avaa myös tois-
ten mielten sisäisyyksiä, kertojan harjoittamaa toisten mielten 
määrittelyä. Ravintolan henkilökunta toimii kertojan asettamissa 
rooleissa, ja heidän sanansa esitetään aivan kuin suorina sitaattei-
na. Samoin Mikko Keskisen asiantuntijalausunto esitetään kuin sa-
nasta sanaan edelleen tunnetuksi. Näillä fiktionaalistavilla kerto-
villa keinoilla tuotetaan Mikko Keskiseksi nimettävä henkilöhah-
mo, jonka väitettyä asiantuntijuutta käytetään omien karttuvien tai-
tojen esiintuomiseen. Kertova minä esittää myös kokevan minän 
mieltä riitasointuisesti (ks. Cohn 1978), kun aiemmat harhaanjoh-
detun minän vaiheet kerrotaan korostamaan kertovan minän yliver-
taisuutta ja menestystä parsankeittäjänä. Tämä kertovan minän lip-
suminen kehuskelukertomuksen lajiin asettaa sekä esitetyn tarinan 
että käytetyt kerronnalliset keinot tulkinnallisesti epävarmoiksi.

Tarinallisesti on mahdollista, että kertoja onkin väärä sankari, 
joka pyrkii parsan varsinaisen asiantuntijan paikalle. Kerronnalli-
sesti tässä ei-fiktiivisessä elämäkerrallisessa haastattelussa käyte-
tään fiktionaalisia kertomisen keinoja, joissa toisen henkilön sekä 
menneen minän mieli esitetään kertovalle minälle tiedetyksi ja esi-
tettäväksi. Siten myös todelliseksi asiantuntijaksi nostettu Mikko 
Keskisen hahmo fiktionalisoituu, kun henkilön mieli esitetään tun-
netuksi (vrt. Cohn 1999). Fiktionaalisen Mikko Keskisen vastaa-
vuus mielipuolista hidalgoaan palvelevaan tunnettuun hahmoon 
vihjaa taitavasti kertojan epäluotettavuuteen. Onko löysä parsa lo-
pultakin vain kertojan omassa päässä – eikä kattilassa saati pannul-
la – kypsynyt kuvitelma?

Kerrotussa tarinassa saavutettu kirjan sisäisyys tulkinnallise-
na operaationa kyseenalaistuu, kun siitä alkaneen tiedollisen etsin-
nän esittämisessä käytetään kerronnallisia muotoja, jotka koettele-
vat tietämisen ja tarinankerronnan oikeuksien rajoja. (Vrt. Hatavara 
& Mildorf 2017.) Toiset mielet näyttäytyvät kyllä esitettävinä, mut-



257 Hatavara, Hyvärinen, Laakso, Rautajoki & Toikkanen

ta oikeiden mielten aito saavutettavuus ja todenmukainen kerrotta-
vuus haastattelutilanteessa on vähintäänkin epävarmaa. Jatkotutki-
musta tarvitaan, jotta kirjaisuuden koko kirjo sekä parsa kaikkine 
makuineen antautuisi tutkijan pureskeltavaksi. On mahdollista, että 
fiktiivisen parsan käsitteellistäminen vaatii aivan toisenlaisen vä-
lineistön kuin ei-fiktiivisen parsan käsittely. Tämän artikkelin toi-
vommekin vakiinnuttavan parsaisen käänteen suomalaisen kirjal-
lisuudentutkimuksen uudeksi hallitsevaksi paradigmaksi. On aika 
valita vihreä vaihtoehto!

Kiitämme kunnioittavasti Suomen Akatemiaa tämän artikkelin 
kirjoitustyön mahdollistamisesta.
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