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Rapuisia riimejä ja hauskoja tarinoita 
- Rapulaulukilpailun tulokset julki Tampereen kalamarkkinoilla 
 
Pirkanmaan kalatalouskeskus ja Kalatalouden Keskusliitto järjestivät avoimen valtakunnallisen 
rapulaulujen sanoituskilpailun suomalaisen rapujuhlakulttuurin edistämiseksi ja 
monipuolistamiseksi. Kilpailussa haettiin uusia ja hauskoja sanoituksia, joita voidaan laulaa 
tulevaisuuden rapujuhlissa ympäri Suomenniemen.  
 
Kilpailun voittajasanoitukset julkistettiin Tampere en kalamarkkinoilla perjantaina 
19.4.2013: 
 
1. Pääsarja ja ”Rapuriimitys 2013” 
Rapulaulu täplillä ja ilman  
Sanoitus ja sävellys Pekka Leinonen 
 
2. Hauskin lasten / koko perheen rapulaulu 
Rapujapa tietenkin (Missä on peukalo, säv. trad.) 
Sanoitus Tuomo Ylönen 
 
3. Nokkelin rapuriimitys 
Kymmenjalkaisen jenkka (Väliaikainen, säv. Matti Jurva)  
Sanoitus Unto Eskelinen  
 
Lisäksi palkittiin tuomariston kunniamaininnalla Juhani Leinosen sanoitus Rapujuhla ja 
järjestäjien kunniamaininnalla  Lauri Kukon sanoitus Scifi rapu. Näissä lauluissa sävellykset ovat 
sanoittajien omia. 
 
Kilpailuehdotuksia tuli määräaikaan mennessä 67 kappaletta. Järjestäjien kilpailulle esittämä tavoite 
toteutui hyvin. Tekstitysten kokonaismäärä ja muutamiin sanoituksiin tehdyt uudet sävellykset 
yllättivät positiivisesti. Ehdotusten joukossa oli runsaasti lasten ja koko perheen laulettavaksi 
sopivia hauskoja sanoituksia. Myös aikuisempaan makuun tehtyjä riimittelyjä oli tarjolla.  
 
Osallistujat olivat työstäneet niin rapujuhlaperinteen mukaisia lyhyitä ja napakoita tekstejä kuin 
pidempiä ja haastavampia, melodiaan nokkelasti istuvia riimittelyjä. Paljon yritteliästä tarinaa 
syntyi, mutta sanoitusten tyyli ja taso oli sangen kirjavaa. Monien ehdotusten rytmityksessä ja 
sopivuudessa sävelmiin oli enemmän tai vähemmän ontuvuutta. 
 
Sanoituksista erottui lopulta kymmenkunta tekstitystä, joiden joukosta raati valitsi parhaat. 
Pääsarjan voittajasanoitus on monipuolinen kappale, joka muodostaa hyvän kokonaisuuden. Laulun 
osat toimivat niin tilanteen kuin seurueen mukaan. Koko perhe voi laulaa yhdessä lasten version ja 
illan vanhetessa aikuiset halutessaan vaikka molemmat. Laulun kruunaa mainio itse tehty sävelmä. 
 
Rapuriimityskilpailun tuomaristoon kuuluivat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Esa 
Erkamo, Tampereen Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Minnakaisa Kuivalainen, Kalatalouden 
Keskusliiton toiminnanjohtaja Markku Myllylä, Moro tuottaja Jari Mylläri, opettaja/lauluntekijä 
Mikko Saarela ja muusikko/lauluntekijä Heikki Salo. 
 



Voittajat palkittiin Koivulahden Rapukartanon majoituspaketilla (pääpalkinto), Kivikangas Oy:n 
rapumerroilla ja Kalatalouden Keskusliiton tuotekassilla. Kilpailun yhteistyökumppanina toimi 
Aamulehden Moro-liite. Kilpailun järjestäjät kiittävät kilpailuehdotuksia lähettäneitä ja toivottavat 
hyvää tulevaa ravustus- ja rapujuhlakautta kaikille rapujen ja laulujen ystäville.  
 
Palkitut sanoitukset ja tietoa kilpailusta www.kuhamaa.fi/rapuriimityskilpailu.  
 
Lisätietoja: 
Kalatalousneuvoja Ismo Kolari, Pirkanmaan kalatalouskeskus, puh. 050 5929 259 
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