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KRAMPPIEN KOSMOLOGIASTA

Suhteeni Kramppeihin alkoi onnekkaasta sattumasta. Suopea kohtalon sormi osoitti 
vuonna 1991 kirjaston lehtihyllystä Rumban ja sieltä Pauli Kallion käsikirjoittaman ja 
Christer Nuutisen piirtämän sarjakuvan, jolla oli vähän kummalliselta vaikuttava nimi 
Kramppeja & nyrjähdyksiä. Shakespeare-sitaatilla alaotsikoidussa jaksossa edelleen suo-
pea sattuma ohjaa yhteen tuolloin vielä nimettöminä esiintyvät Eskon ja Ainon, joiden 
välille syttyy romanssi. Tästä alkoi myös minun ihastukseni Kramppeihin.

Kuten niin monet todella hyvät teokset, Krampit tarjosi ensi kohtaamisesta alkaen ko-
konaisen maailman, johon sekä saattoi että halusi astua sisään. Ja se maailma oli runsas: 
leppäkerttu astelee asfaltilla, huonekasvit elävät salaperäistä ja välillä hämmästyttävää 
elämäänsä, sympaattiset linnut katselevat tapahtumia omasta perspektiivistään, muh-
keat pilvet kulkevat kaupungin yllä, enkelit ja tekokuut liitelevät avaruudessa ja kau-
kaiset tähtisumut kiertyvät radoillaan. Tässä täyteydessä elävät elämäänsä Kramppien 
henkilöt, kukin luonteensa tapaan, epätäydellisinä mutta humaaneina, erehtyväisinä 
mutta ajattelevina, sarkastisina muttei koskaan kyynisinä. 

Kramppien keskiössä on ihmisselon ihanuus ja kurjuus. Henkilöitä koskettavat kaikki 
ne pyrkimykset, joita ihmisyys parhaimmillaan on. Tärkeitä ovat ihmisen suuret asiat: 
rakkaus, kuolema, ystävyys, toimeentulo, elämän mieli. Myös hengen ja ruumiin kult-
tuuria harrastetaan, maukasta ruokaa ja jaloja juomia unohtamatta. Rytmimusiikki ja 
jalkapallo nousevat ylitse muiden, mutta myös kirjallisuutta luetaan, elokuvia katso-
taan ja kommentoidaan, eikä tanssimistakaan unohdeta. Teatterissa ja oopperassakin 
on käyty – oopperasta tosin lähdettiin kesken kun pariskunnan mieleen tuli vieläkin 
parempaa tekemistä. 

Kramppeja ja nyrjähdyksiä on nyt ilmestynyt lähes neljännesvuosisadan, ja ensimmäi-
sestä albumista tulee tänä vuonna kuluneeksi kaksikymmentä vuotta. Sarjan henkilöt 
ovat varttuneet, ja samalla tilanteet ja ongelmat jonkin verran muuttaneet muotoaan, 
kuten elämässä tapaa käydä. Viimeiset punk-singlet vietiin divariin jo 1990-luvun alka-
essa, akuutteja toimeentulohuolia on vähemmän, parisuhteet ja työpaikat ovat vakiintu-
neempia, viinit hieman kalliimpia ja tilapäisten vuokrakämppien riesat ovat vaihtuneet 
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asuntolainahuoliksi. Elämä ei silti ole välttämättä helpompaa; on uusia suuria huolia 
kuten lapsettomuus ja iäkkäiden vanhempien selviytyminen. Maailma on edelleen myös 
nurja- ja jopa väärämielinen. Samat ankeat asiat ovat ärsyttäneet henkilöitä alusta asti: 
muukalaisviha, ahneus ja julmuus, ennakkoluuloinen ahdasmielisyys, omahyväinen pö-
nötys ja kaikenlainen pikkumainen nipotus. Kallion sanataiteen laatu on paitsi korke-
aa, myös varsin terapeuttista – usein henkilöt kiteyttävät nautittavan nasevasti juuri sen 
repliikin, jota lukija vastaavassa tilanteessa ei keksinyt.

Ei ole vaikea ymmärtää, että sarja on houkutellut piirtäjikseen maamme eturivin sar-
jakuvataiteilijoita. Jokainen piirtäjä on tuonut mukanaan omaa erityislaatuaan. Sami 
Toivosen lujalla viivalla piirretyt juurevan energiset hahmot tuntuvat Mika Lietzénin 
herkällä kädellä kuvaamina jotenkin hauraammilta ja haavoittuvaisemmilta. Lietzénin 
piirtämässä Kukkakauppiaan onnenpäivä -albumissa tarinakin saa synkempiä sävyjä. 
Omalla jäljittelemättömällä tyylillään hahmoja ovat piirtäneet myös Katja Tukiainen ja 
(sarjassa Onnen lahjat) Kati Kovács. Pitkäaikaisin on Kramppien alkuperäinen ja myös 
nykyinen piirtäjä Christer Nuutinen, jonka rönsyilevän surrealistinen työskentelytapa 
on loistavasti täydentänyt käsikirjoittaja Kallion vankkaa realismia.  Juuri Kallion ja 
Nuutisen yhteistyö on puhaltanut Kramppien universumiin sen ainutlaatuisen elävän 
hengen. 

Kun Kramppien maailma näyttää hyvät puolensa, ovat kaupungit kauniita, maaseutu 
leppeää, musiikki hyvää ja seura parasta mahdollista. Ja huonoinakin päivinä sen hen-
kilöt osaavat käyttää järkeään, seurata tunteitaan ja osoittaa hyvää tahtoa. Tällaisessa 
maailmassa ihmisellä on toivoa.

Eskon ja Ainon romanssi kesti viitisentoista vuotta. Minun romanssini Kramppien 
kanssa jatkuu edelleen, ja toivon että saamme kulkea yhdessä vielä kauan.

Hauholla kesäkuussa 2014

Merja Heikkinen, alias Grönroos
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SuOSITuSSA KAuPuNGINOSASSA
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NAAMAT KIRjAAN, NIMET MuISTIIN
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jäLKKäRIKSI TyRNIhyydyKE jA vALKOSuKLAAMOuSSE
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MAAILMAN TAvALLISIN AAMu
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äLä SuuTuTA MARKKINOITA
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huONOjA uuTISIA
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GLObAALIA RuOKATERAPIAA
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jINGLE bELL ROcK
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hEIdI jA ANNIINA ONNEN KINTEREILLä
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dESIbELIMITTARI TäyNNä
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RISTO hAIKAILEE TROPIIKKIIN
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AINA MIELESSä
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hELMIKuu ON KuuKAuSISTA LyhIN
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MELKEIN TäydELLINEN PäIvä
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vAPAAMPI KuIN TAIvAAN LINTu
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KANELIA, SOKERIA, KARdEMuMMAA
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LEPäävä NAINEN
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jäLKIMOdERNIN KAuPuNKIKuLTTuuRIN POLTTOPISTEESSä


