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Suomenkielisiä rapulauluja on ollut vain vähän ja useimmat niistä juomalauluja,  

joissa keskitytään yleensä kulauttaman kurkkuun kirkasta yksi jos toinenkin ryyppy. 

Pirkanmaan kalatalouskeskus ja Kalatalouden Keskusliitto järjestivät vuonna 2013 

rapulaulujen sanoituskilpailun suomalaisen rapujuhlakulttuurin edistämiseksi ja 

monipuolistamiseksi. Kilpailussa haettiin uusia ja hauskoja sanoituksia, joita voidaan 

laulaa rapujuhlissa ympäri Suomen. Kilpailuehdotuksia tuli määräaikaan mennessä 

67 kpl. Voittajasanoitukset julkistettiin Tampereen kalamarkkinoilla. Pääsarjan voitti 

Pekka Leinonen laululla Rapulaulu täplillä ja ilman (sivu 20). Hauskimmaksi lasten 

rapulauluksi valittiin Tuomo Ylisen traditionaaliseen Missä on peukalo -säveleeseen 

sanoittama Rapujapa tietenkin (sivu 9) ja nokkelimmaksi riimitykseksi Matti Jurvan 

Väliaikainen-laulun säveleeseen Unto Eskelisen sanoittama Kymmenjalkaisen jenkka 

(sivu 16). Kunniamaininnat saivat Juhani Leinonen (sivu 21) ja Lauri Kukko (sivu 22).  

Lukuun ottamatta tämän lauluvihon kolmea viimeistä laulua sanoitukset on tehty 

tuttuihin lauluihin. Niitä kolmea viimeistä laulua voi käyttää rapujuhlissa 

runoesityksinä. 

Laulut on julkaistu Vahvikkeessa kilpailun järjestäjän luvalla.  

Tämän vihon kokosi Outi Mäki. 

 

Rapujen syönti 

Ravut syödään sormin. Siksi tarvitaan käsipyyhkeitä ja sormien huuhtelumaljoja. 

Kaulassa kuuluu olla ruokaliina. Rapuveitsi helpottaa lihan esille kaivamista.  

Netissä on useita videoita, joissa näytetään kaikki ravunsyöntiniksit.  

Rapujen kanssa tarjoillaan usein paahtoleipää, voita ja hienonnettua tilliä. 

Varsinainen rapuaika on heinä – lokakuussa, mutta keitettyjä ja pakastettuja rapuja 

on myynnissä ympäri vuoden – eikä mikään estä laulamasta rapulaulua katkarapu-

piirakan tai -keiton äärellä. 

www.vahvike.fi 
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RAVUNSYÖNNIN ALOITUSLAULU  
 
C  Am Em F             Gsus           G7          C 

1. Rapujuhlat meillä alkaa, juhla vallan verraton. 
 C/E        F                   Dm7 C           Am           Dm7            G7             C 

 Juhlavieraat eessä pöydän. Ravut antaa nautinnon. 
 E7          F                        C       Em7/H   Am           Dm7         G7              C 

 Juhlavieraat eessä pöydän. Ravut antaa nautinnon. 
 
 

2. Rapuliina kaulaan solmi; ensin daamin tietenkin. 

 Juhlavieraat kaikki valmiit, ei kun kiinni rapuihin! 

Juhlavieraat kaikki valmiit, ei kun kiinni rapuihin! 

Sanat Timo Arvola 

Sävel kansanlaulu Kotimaani ompi Suomi  
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RAPU - RALLAA  
 

 C     Dm7     G7        C  

Rapu - rapu - rallaa, minun lautasella. 
C  C/E   

 Kohta alan herkutella,  
 F G7/D C 
 rapu kruunaa tämän illan! 
 Am       Dm7   

 Rapu - rapu - rallaa 
 G7                        C  

 tässä istuskellaan! 
 

Sanat Tiina Pajumäki 

Sävel kansansävelmä Rati riti ralla  
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 YSTÄVÄT RAPUJEN ÄÄRESSÄ  
 
 G                  D7                                       G 

1. On ystävät nyt koolla jälleen, me rapuin äärehen käymme. 
 G        D7         G  

 On ystävät nyt koolla jälleen, me rapuin äärehen käymme. 
G/D       D            A7/E    D/F#         G             D/A              A7         D7 

 Aika syksyn juhlien, ja eessä on vati rapujen. 
 G         D7      G  

 On ystävät nyt koolla jälleen, me rapuin äärehen käymme. 
 
 
2. Hei, näin me ravut suuhun viedään,  

 me niistä nyt nauttikaamme. 

 Hei, näin me ravut suuhun viedään,  

 me niistä nyt nauttikaamme. 

 Herkullinen maku tää  

 se pian vatsaani leviää. 

 Hei, näin me ravut suuhun viedään,  

 me niistä nyt nauttikaamme. 

 

Sanat Hanna Liisanantti 

Sävel kansansävelmä Hei tonttu-ukot hyppikää 



7 
 

www.vahvike.fi 

TERVETULOA RAPUILEMAAN!  
 

       (Gsus)  C                       

1. Yksi rapu oli rannalla kummissaan, 
                                        F/C   C        G 

 rapu rallati, rallati hei. 
                          G  

 Kaikki muut oli lähteneet juhlimaan, 
                      G7                                C 

 rapu rallati, rallati hei. 
       (Gsus)       C 

 Kuka vei, kuka vei, 
                                                      F/C    C            G 

     kuka muut ravut rannalle vei? 
                         G 

 Ravut toiset on päässeet jo kattilaan, 
                      G7                                C 

 rapu rallati, rallati rei. 

 
 

2. Ei lie vaikeaa sitä nyt aavistaa, 
 rapu rallati, rallati hei, 
 mitkä punaiset pöytää pian koristaa, 
 rapu rallati, rallati hei 
 Rapu hoi (rapu hoi)! Rapu hei (rapu hei)!   
 juhlat valmiina on jo, okei? 
 Ravut nuo tillikoristeet yllensä saa, 
 rapu rallati, rallati rei. 
 

3. Joku pöydän päässä jo ehdottaa, 
 rapu rallati, rallati hei, 
 josko voitaisiin malja myös kohottaa, 
 rapu rallati, rallati hei, 
 Rapu hoi (rapu hoi)! Rapu hei (rapu hei)!   
 tänä yönä kai nukuta ei? 
 Tervetuloa - nyt ystävät iloitkaa, 
  rapu rallati, rallati rei. 

 

Sanat Leena Salonen, sävel amerikkalainen kansanlaulu Hepokatti 
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HERKUT KUULUVAT ELÄMÄÄN  
 
 G 

 On ravun takki punainen. 
 D7                                  Gsus  G  

 Mutt tillikruunu on vihree. 
 G 
 On ravun takki punainen. 
  D7                                  Gsus  G  

 Mutt tillikruunu on vihree. 

 
 G/D  D  A7/E   D/F# 

 Herkut kuuluu elämään. 
         G                 D/A  A7 D7 

 Ja monta riemua, ystävää. 
 G 

 On ravun takki punainen.  
                 D7                                  Gsus G  

 Mutt tillikruunu on vihree. 
 

Sanat Timo Rytkönen 

Sävel ruotsalainen kansanlaulu  

Hei, tonttu-ukot hyppikää  

 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 
 Rapukoulun liikuntatunnilla pelattiin jalkapalloa.   
  Peli jouduttiin keskeyttämään, kun tuli liikaa saksipotkuja. 
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RAPUJAPA TIETENKIN  

      

 C 

1. Missä on rapujuhla, missä on rapujuhla?  
        C                                            G7                      C 

 Täällähän tämä, täällähän tämä.  
        F                                   C                       G/H                                 Am 

 Tulkaa tänne mukaan, pois ei jää nyt kukaan 
        G7sus4       C             G7sus4       C 

 tietenkään, tietenkään. 
 
 
2. Missä se rapu on, missä se rapu on?   
 Täällähän tämä, täällähän tämä.   
 Pitääkö se paistaa, joko saapi maistaa?   
 Tietenkin, tietenkin. 
 

3. Missä on saksi, missä on saksi?    
 Täällähän tämä, täällähän tämä.   
 Saksen kunniaksi, hörppy (snapsi) taikka kaksi  
 tietenkin, tietenkin. 
 

4. Missä on pyrstö, missä on pyrstö?   
 Täällähän tämä, täällähän tämä.   
 Kyllä kelpaa mulle, maistuu myöskin sulle  
 tietenkin, tietenkin. 
 

5. Missä on rapujuhla, missä on rapujuhla?   
 Täällähän tämä, täällähän tämä.   
 Ystäviä läsnä, rapuja syömässä   
 yhdessä tietenkin. 
  

Sanat Tuomo Ylönen  
Sävel Missä on peukalo?  
Kilpailun hauskin koko perheen laulu 
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RAPUJUHLAT  
 

G 

1. Hei, kaikki kansa nauttikaa! 
  D7 G 

 Nyt on rapujuhlien ilta. 
 G 

 Hei, kaikki kansa nauttikaa! 
 D7 G  

Nyt on rapujuhlien ilta. 
G/D  D  A7/E  D/F# 

 Hetken kestää ravut nää, 
              A7/E       D/F#              A7          D7 

 ja huomiseksi ei mitään jää. 
 G 

Hei, kaikki kansa nauttikaa! 
 D7 G  

Nyt on rapujuhlien ilta.  
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2.  Hei, kaikki kansa iloitkaa! 
Nyt on rapujuhlien ilta. 

 Hei, kaikki kansa iloitkaa! 

Nyt on rapujuhlien ilta. 
 

Aamuun kestää juhla tää, 

tyhjät kuoret vain silloin näät. 

Hei, kaikki kansa iloitkaa! 

Nyt on rapujuhlien ilta. 

 

3.  Hei kaikki kansa tanssikaa! 

Nyt on rapujuhlien ilta. 

Hei, kaikki kansa tanssikaa! 

Nyt on rapujuhlien ilta. 
 

Aamuun kestää tanssi tää. 

Kukaan siitä ei pois nyt jää. 

Hei, kaikki kansa tanssikaa! 

Nyt on rapujuhlien ilta. 

 

Sanat Tuula Tyynmaa 

Sävel Hei tonttu-ukot hyppikää 
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HAUSKA RAPU  
 
        G7     C                                              

1. On mulla hauska rapu, 
                                 Dm7 

 tuo rapu täplikäs.  

                    Gsus                                 G 

 Kun noudan ravun torilta, 
                 G7                          C 

 on fiilis mahtava.  

 
 

2. Kas nyt ostin ravun 

 ja ravun hankin näin. 

 Kas nyt ostin ravun 

 ja vien sen kotiin päin. 

 

3. On mulla hauska rapu, 

 tuo rapu täplikäs. 

 Kun laitan ravun kattilaan, 

 on olo haikea. 

 

4. Kas nyt kiehuu vesi 

 ja vesi kiehuu näin. 

 Kas nyt kiehuu rapu 

 ja kypsyvän sen näin. 
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5. On mulla hauska rapu,  

 tuo rapu täplikäs. 

 Kun nostan ravun vadille, 

 on nälkä kurniva. 

 

6. Kas näin heiluu veitsi 

 ja veitsi heiluu näin. 

 Kas näin lähtee nälkä 

 vien ravun ääntä päin. 

 

7. Oli mulla hauska rapu, 

 tuo rapu täplikäs. 

 Kun tuokio on ohi, 

 on olo onnekas. 

 

8. Kas näin laulaa tahdon 

 ja laulaa tahdon näin. 

 Kas näin ilta jatkuu 

 ja laulan yötä päin. 

 

Sanat Maarit Fagernäs 

Sävel kansanlaulu Täti Monika  
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 RAPURALLI  

 
 C                             Dm7          G7                          C  

1. Rapu-rapu-rallaa, tuli paljon kallaa.  
 C                 C/E 

 Ahventa ja lohta pukkaa, 
 F                          G7/D               C 
 rapujakin mertaan kurkkaa, 
 Am                        Dm7         G7               C  

 rapu-rapu-rallaa, hienoa on kallaa. 
 
 
2. Rapu-rapu-rallaa, mistäs ongit kallaa? 
 Tuolta meren rannikoilta, 
 joen uomist, lammikoilta, 
 rapu-rapu-rallaa, kaikkialta kallaa. 
 
3. Rapu-rapu-rallaa 
 mitäs laitat pataan? 
 Laitan pataan kaikki ravut 
 jotka mertaan osasivat. 
 Rapu-rapu-rallaa, nyt ne meni pataan. 
 
4. Rapu-rapu-rallaa, hyvin keitti pata. 
 Saavat vieraat maiskutella, 
 nautiskella, seurustella. 
 Rapu-rapu-rallaa, juhlia nyt saadaan. 
 

Sanat Terhi Törrö 
Sävel kansansävelmä Rati riti ralla 
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ROINEEN RAPU  

 
        E                                      A      E 

1. Roineella asui iso rapu, 
        E/H          H7             E 

 hiiala-hiiala-hei.  
        E                                        A           E 

 Siellä se tapasi puolisonsa, 
        E/H          H7             E 

 hiiala-hiiala-hei. 
        E 

 Saks, saks siellä ja saks, saks täällä, 
             E                             Hsus 

     ja siellä saks, täällä saks 
        E                             Hsus 

 joka puolla saks saks, 
        E              H7             E        

 hiiala-hiiala-hei. 
 
2. Yhdessä viettivät elämänsä, 
 hiiala-hiiala-hei. 
 Pikkurapuja siunaantuikin, 
 hiiala-hiiala-hei. 
 Pikkurapu siellä ja pikkurapu täällä, 
 siellä rapu, täällä rapu, 

joka puolla pikkurapu, 
 hiiala-hiiala-hei. 

 

Sanat Tarja Järvinen 

Sävel englantilainen kansansävelmä Piippolan vaari  
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KYMMENJALKAISEN JENKKA     
  
 

1.  Ravun ylistys 
                    Dm                                                     Gm6 

 Elonkiertosi otus kymmenjalkainen 
                        Dm/A                           A7           Dm 

 kätketty  on veden syvyyteen.  
                    Dm                                       Gm6 

 Silti tietokin vähä, ylimalkainen 
                         Dm/A              A7            Dm 

 vihjaa toimiesi hyvyyteen. 

 

                                   D7                                           Gm 

 Vaikk’ on liikkeesi kaukana laukasta 
                   C7sus4               C7                          F                 A7/E 

 silti roskista, kalanraatoraukasta 
                        Dm                                             Gm/E 

 ehdit loihtia ruokaa niin maukasta 
              Dm/A                A7            Dm 

 ylivertaista kerrassaan. 
 
 
2.  Pyytäjien ylistys 
 
 Meillä ikiajat osattu on erästää 
 metsän, veen viljaa saalistaa. 
 Ravunpyytäjäkin taitoansa terästää, 
 oppejaan ei salli haalistaa. 
 
 Meille korjaat sä saalista merroista 
 etkä hermostu tyhjistä kerroista, 
 pidät huolta sä narreista, herroista 
 eväät antaen juhlintaan. 
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3.  Isäntäväen ylistys 
 
 Moni meistä lienee joskus ollut häpeissään 
 juhlan järjestelytaidostaan. 
 Isännillämme nuo taidot ovat näpeissään, 
 ovat imeneet ne äidinmaidostaan. 
 
 Vaikka alkua on tämä kai vasta, 
 tulos kättenne töistä ja vaivasta, 
 lähestulkoon se muistuttaa taivasta, 
 juhlan puitteet on kohdallaan.  
 
 
4.  Juhlaseuran ylistys 
 
 Hyvän pöytäseuran kanssa kukaan rahoillaan 
 leveile ei koskaan toisille. 
 Kun vielä virheistänsä aidosti on pahoillaan 
 käytös vaikuta ei roisille. 
 
 Kukaan härkäänsä tänne ei teurasta, 
 viis me veisataan possusta, peurasta. 
 Ravun kanssa kun nautimme seurasta 
 paremmasta kuin milloinkaan. 
        

Sanat Unto Eskelinen   

Sävel Matti Jurvan (1898 - 1943) Väliaikainen 

Kilpailun nokkelin rapuriimitys 
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 HEINÄKUUN 21.  

 
 C                                                Dm 

1. Reippahasti käypi askeleet, 
 G7 C  

 koko jengi ryntää järvelle 
 C                                           G7          C  

 merrat, sumput mukanaan, 
 Am   E7        F  

 ensin syötit ongitaan. 
 G7 C  

 Ravunpyynti alkaa!  
 

 
2. Iltahämärissä testaillaan, 
 jännitys on kohta huipussaan. 
 Monet ”pirut” poimitaan, 
 sumpussa on kuhinaa. 
 Ravunpyynti jatkuu!  
 
3. Kattilaan nyt vesi kiehumaan. 
 Tillit, paahtoleivät tarjoillaan. 
 Koko keko pöytään vaan, 
 koko ilta nautitaan. 
 Rapujuhlat alkaa! 
 
4. Kaikilla on massu pullollaan, 
 vielä yksi juttu hoidellaan: 
 kuoret, roippeet roskikseen, 
 ei tuu juhlat kärpästen. 
 Ravun syönti loppuu! 

 

Sanat Tuula Keinonen  

Sävel Emmy Köhler (1858 - 1925) Reippahasti käypi askeleet 
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  ILLAN RAPUJUHLAT  

        Dm                                  A      

1. Rantapöytään hirsipöytään 
        Dm                      A7        Dm 

 rapuvuori kasataan. 
        Dm                              A 

 Tilli tuoksuu, riemu raikaa, 
        Dm                                  A7          Dm 

 rannan heinät helähtää. 
                        Dm                         Gm6 

 Rapujuhlat parhaat juhlat 
       Dm                                      A7          Dm 

 saunan jälkeen vietetään. 
        Dm                       Gm6 

 Raikas olo tuttu kolo 
        Dm/A                    A7            Dm 

 tavaksi on tullut tää. 
 
2. Ilta lämmin seura lämmin  
 huolet häipyy kauas pois. 
 Laulu raikaa, lemmen taikaa 
 syksy syksyn jälkeen saa. 

        Mumminleipä, saksen puna 
 lähteen vesi raikastaa. 
 Kuu luo valon 
 rintaan palon 
 ystävyys on yhteinen. 
 

Sävel kansanlaulu Kalliolle kukkulalle 

Sanat Kaarina Svetloff 
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 RAPULAULU TÄPLILLÄ JA ILMAN 

 

1. On meillä jokirapuja,  

 ei mitään muurahaisia.  

 Otamme rapuryyppyjen 

 sijasta piimää.  

 

2. On meillä täplärapuja, 

 lainattu Amerikasta.  

 Otamme tillinvarsia, 

 ja paljon piimää. 

 

3. Ja kohta kaikki on yhtä hummeria, 

 hummeripoikaa ja -neitosta. 

 Maistele suu! 

 Unohda muu. 

 Huomennakin taas saat piimää. 
  

  Sanat ja sävel Pekka Leinonen 

 

 

--- 

Siat asuvat sikalassa, ravut asuvat rapulassa. 
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RAPUJUHLA   

   

1. Herkut saatiin merrasta loppukesän aikaan. 

 Ravustajain saaliista päästään nauttimaan. 

 

2. Tunnelma on huipussa, rapujuhla alkaa, 

 punanutut vadissa oottaa ottajaa. 

 

3. Ravustuskin aikaa vei, nyt on aika juhlaan. 

 Ravut vaan kun laula ei, niin me lauletaan! 

       

Sanat ja sävel Juhani Leinonen  

Tuomariston kunniamaininta 
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  SCIFI RAPU  
  
1. Oli kerran rapu, joka maailmalle lähti. 
 Siitä piti tulla tieteiselokuvatähti. 
 Muut ne oli että: "Hengitä syvään vettä, 
 ei ravun pidä tuolla lailla pöllöttää". 
 
2. Rapu leikkoi saksillansa veteen tähtiportin, 
 meni siitä, lupas joskus laittaa postikortin. 
 Joutuikin se mertaan, ja se jäi yhteen kertaan, 
 kas nyt se rapu lautasella möllöttää. 
 
3. Eilen vielä ennustajan luona päivän vietti 
 rapu tämä, joka omaa kohtaloaan mietti. 
 Horoskoopin mukaan ei sitä tiennyt kukaan, 
 se mitä vielä ravun eteen heittääkään. 
 
4. Rapuherran osasista maukasta on saksi. 
 Parasta on siinä, että niitä onkin kaksi. 
 Pyrstö etupäässä on sillä takapäässä. 
 Kannattaako siitä muuta keittääkään? 
         

Sanat ja sävel Lauri Kukko  

Kilpailun järjestäjien kunniamaininta  

 
 

 


