
Lasten suursuosikit Mimmit ovat 
ilahduttaneet lapsia ja aikuisia
jo yli 10 vuotta levyillä, TV-ohjelmissa, 
konserteissa, kirjoissa! 

Mimmit-konsertti on riemastuttava 
kokonaisuus musiikkia, tanssia ja visuaalisia 
elementtejä. Konserteissa Mimmejä säestää 
huippumuusikoista koottu bändi. Vaudikkaat 
Mimmit tempaavat myös yleisön mukaan 
tanssimaan ja laulamaan. 
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YLI 10 VUOTTA 
MIMMEJÄ!

• yli 200 000 lasta on nähnyt Mimmit-yhtyeen 
livekonsertin Suomessa ja ulkomailla 

• yli 600 konserttia
• 6 kehuttua levyä

• animaatiot myyty 40 maahan
• 6 kirjaa

• Mimmit-videoita katsottu 
Youtubessa yli 3.5 miljoonaa kertaa

• yli 5 miljoonaa streamia mm. Spotifyssä 
• vuoden lastenlevy 2017!
• 3 Emma-ehdokkuutta



MIMMIT MUSIIKKI YHDISTÄÄ 
-KONSERTTI 
Esteetön ”Mimmit Musiikki yhdistää” -konsertti on täysin 
uudenlainen koko perheen konserttikokemus, joka yhdistää 
tutut Mimmit-laulut, tukiviittomat ja laulujen tarinoita tukevat 
tausta-animaatiot. Viittomakielen ja puhevammaisten tulkki 
Siina Liimatainen tuottaa tukiviittomat jokaiseen lauluun ja 
viittoo mukana. Siina on mukana myös Mimmit Musapatti 
TV-sarjassa. 

Tukiviittomat kehittävät ihan jokaisen lapsen kielellisiä 
valmiuksia. Musikaalisesti toteutetut viittomat ovat kuin 
tanssia käsillä.
Konsertissa opetellaan viittomia ja lapset pääsevät viittomaan 
ja leikkimään mukana!

Musiikki yhdistää- konsertissa kuullaan Musapatti-lauluja 
sekä Mimmien hittibiisejä vuosien varrelta. 



MIMMIT MUSAPATTI-KONSERTTI
Vuoden lastenlevyllä palkitun Mimmit-
lastenmusiikkiyhtyeen uusi Musapatti-konsertti 
yhdistää ennennäkemättömällä tavalla musiikin ja 
oppimisen. Korvamatolaulujen kautta tieto tarttuu 
kuin purkka; hauskasti, mukaansatempaavasti 
ja jännittävästi. Musiikin, tanssin ja leikin avulla 
jokaisesta tulee taitava MUSAPATTI!

Musapatti-konsertissa lapset oppivat uusia asioita 
matematiikasta, luonnosta, avaruudesta, elämän 
synnystä, tyttöjen oikeuksista sekä englantia, kemiaa 
ja vaikka mitä muuta mitä Musapattien nerokkaaseen 
päähän mahtuu. Interaktiivisessa Musapatti-
konsertissa tavataan myös Musapatti-hahmot Pii, 
Salama ja Jiro valkokankaalla. Musapatit keksivät 
Mimmeille ja lapsille visaisia kysymyksiä, jotka täytyy 
selvittää konsertin aikana. Mitenköhän Mimmit ja 
lapset selviytyvät?

Mimmien tavaramerkiksi muodostuneet tarttuvat 
ja vauhdikkaat laulut sekä akustiset soittimet ovat 
edelleen mukana, samoin kuin konsertin tarinaa 
kuljettavat animaatiot. Musapatti-konsertti vahvistaa 
ryhmän yhteishenkeä ja opettaa sosiaalisia taitoja 
joten konsertti soveltuu erinomaisesti päiväkoti- ja 
kouluryhmille. 



 YSTÄVYYS 
Ystävyys-konsertissa kuullaan Mimmien suosituimmat kappaleet vuosien 
varrelta sekä uusia Ystävyys-aiheisia lauluja. Lämminhenkisessä konsertissa 
tavataan niin Mimmien eläinystäviä kuin ystäviä ympäri maailmaa. Musiikin 
tunnelmia heijastavat upeat tausta-animaatiot, joissa laulujen tarinat heräävät 
eloon valkokankaalla. Vauhdikkaat tanssit tempaavat yleisön mukaan. 
Mimmien kanssa lapsetkin saavat tanssia, laulaa, riemastua ja halata.
 Mukana on tietysti myös lasten suosikki, Mimmipussi. Mimmipussi avautuu 
laulun, soiton ja rytmin avulla, jos avautuu...Milläköhän tuulella Mimmipussi 
on tänään? Se selviää Ystävyys- konsertissa

 MUSKARI 
Mimmien Muskari- konsertista ei menoa ja meininkiä puutu! 
Mukaansatempaavassa konsertissa lapset ja aikuiset pääsevät mukaan 
osallistumaan laulaen ja leikkien livemuskariin. Konsertissa vieraillaan Vaarin 
saarella, Piippolan vaarin tilalla ja tiikeriäidin luona Himalajan rinteillä sekä 
tavataan tuttuja hahmoja kuten Peppi Pitkätossu ja Kapteeni Koukku. Mimmien 
uudet raikkaat sovitukset päivittävät kaikille tutut lastenlauluklassikot 2010- 
luvulle. Lauluja värittävät upeat tausta-animaatiot ja vauhdikkaat tanssit. 
Mimmit tanssivat ja leikittävät myös yleisöä. Saa laulaa ja leikkiä mukana!

 VUODENAJAT 
Mimmit johdattavat kuulijat jännittävälle musiikkimatkalle läpi vuodenaikojen. 
Konsertissa kuullaan lauluja kaikista  neljästä ihmeellisestä vuodenajasta. 
Minkälaiset hirviöt liikkuvat Vaskimetsässä kekrin aikoihin, millaisia 
taikoja tehdään juhannuksena, mitä jääkarhut puuhaavat ja missä 
maassa Mimmit juhlistavat kevään tuloa? Tämä kaikki paljastuu Mimmien 
vuodenaikapussista…

MUISTA MYÖS MUUT 
MIMMIT-KONSERTIT! 

Usean levyn myötä Mimmeillä on 
erilaisia konserttikokonaisuuksia, 
joista voit valita tilaisuuteen sopivan 
teeman.



MIMMIT-TYÖPAJAT!
Konsertin lisäksi voit tilata työpajat:
• Muskari-laululeikkityöpaja
• Mimmit-askartelytyöpaja
• Tanssityöpaja
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 MAAILMAN YMPÄRI 
Lähde Mimmien kanssa musiikilliselle maailmanympärimatkalle. Matkan 
aikana tavataan Mimmien ystäviä - eläimiä, lapsia ja satuolentojakin - 
monelta mantereelta. Vieraisiin kulttuureihin tutustutaan innostavassa 
ja suvaitsevaisessa hengessä. Taikatsupikkaat siis jalkaan ja maapallo 
pyörimään!

 TALVEN TARINOITA
Joulu on jo tulossa kovaa vauhtia mutta Mimmien jouluvalmistelut eivät 
edisty. Joulua varten tarvitaan vaikka mitä tarvikkeita, eikä luntakaan ole 
vielä. Talvisten laulujen avulla Mimmit löytävät tarvikkeensa ja joulu voi 
viimein tulla!
 Talven tarinoita on tunnelmallinen ja hauska konsertti, jossa kuullaan 
niin Mimmien omia talviaiheisia lauluja kuin uusia sovituksia tutuista 
joululauluista. Upeat tausta-animaatiot luovat mystisen talvitunnelman. 
Saa laulaa ja leikkiä mukana! 

”Lapsi: Mä tykkään tästä TOSI paljon! Mä tykkään näistä 
KAIKISTA TOSI paljon. Mun sydän täyttyy ja täyttyy 
näistä lauluista. Äidin/musiikkikasvattajan sydän suli. 
Miusta se oli niin hienosti sanottu ja summaa meiän 
molempien mielipiteet hyvin. Ihanaa musiikkia teette, 

kiitos siitä!” 
- kommentti Mimmien fb-sivulta.



KOHOKOHTIA 
MIMMIEN MATKAN VARRELTA
• Viisi Mimmit-laulua julkaistiin Saksassa syksyllä 2018

• Ystävyys-levy valittiin vuoden lastenlevyksi 2017
• Mimmit äänitti tunnuslaulun Japanin suurimman 

tavarataloketjun joulukampanjaa 2015
• Vallila Interiorin Mimmit-mallistot 2017 ja 2015

• Mimmien levyt Musapatti, Maailman ympäri ja Hats hats harakkainen 
saivat Emma ehdokkuuden

• Mimmikoto TV-ohjelma sai Kultainen Venla -ehdokkuudet 
lasten- ja nuortenohjelmien sarjassa 2011 ja 2013
• Muskari ja Maailman ympäri -levyt valittiin HS:n 

vuoden levyjen listalle 2015 ja 2011
• Loppuunmyyty Huvila-teltan konsertti Helsingin Juhlaviikoilla 2012

”Mimmit on kovanluokan satsaus lastenmusiikkiin”
- Helsingin sanomat



”Kiitos mahtavan 
aurinkoisesta keikasta 
Glimsissä! Olette niin 

positiivisia, että siitä riittää 
virtaa pitkäksi aikaa 
- koko perheelle!”
- Kommentti Mimmien

fb-sivuilta

Hansu

Pauski Mimmit on yhtä kuin siskokset Pauliina ”Pauski” Lerche, 
joka vastaa Mimmien kappaleista sekä Hannamari ”Hansu” 
Vallila, joka kirjailee esiintymisasut ja laittaa vauhtia tsupikkaisiinsa.

MIMMIT TV-OHJELMAT:
• Mimmit Musapatti (2020)
• Mimmien muskari (2015)
• Mimmikoto 2. (2013)
• Mimmikoto 1. (2011)
• Mimmit: Pikku kakkonen (2008)

Lisäksi Mimmeiltä on ilmestynyt kirjat:
Pakkasherra ja kylmänhuokuja (2012)
Tule hyvä kakku! (2012)
Mimmit ja ketunpoikanen (2013)
Mimmit ja luolan salaisuus (2013)
Mimmit ja veden väki (2014)
Mimmien lauluja (2015)



MIMMIT-LEVYT:
Musapatti 2019 (VL Media)
Ystävyys 2017 (VL Media)
Muskari 2015 (Universal) 
Vuodenajat 2013 (Universal) 
Maailman ympäri 2011 (Universal) 
Hats, hats harakkainen 2008 (Plastinka/Sony)

Mimmit ovat kierrelleet keikkalavoilla ahkerasti
kotimaan lisäksi Japanissa, Saksassa, Belgiassa, Hollannissa 
ja Ruotsissa. Mimmien esitykset sopivat hyvin esim. 
festivaaleille, konserttisaleihin, kauppa- keskuksiin, 
päiväkoteihin, kouluihin.

Mimmit ovat esiintyneet mm. Helsingin juhlaviikoilla 
Huvilateltassa, Flow -festivaalilla, Pori Jazz Kids -festivaalilla, 
Suvisoitossa, Jyväskylän kesässä, Kotkan meripäivillä, 
Maailma kylässä päälavalla, Kaustisen päälavalla ja 
Korkeasaaren Kissojen yössä.



TILAA KEIKALLE!
Mimmit voit tilata keikalle joko duona tai 
taitavan bändin kanssa yht. 5-henkisenä. Tarvittaessa 
Mimmit tuovat mukanaan laadukkaan äänentoiston.

PAULIINA LERCHE, laulu, harmonikka, kantele, tanssi
HANNAMARI VALLILA, laulu, viulu, melodika, tanssi

Mimmit-bändissä mukana myös:

ANSSI SALMINEN, kitara, mandoliini, dobro, taustalaulu
ANTTI HALMETOJA, kontra- ja sähköbasso, taustalaulu
JUKKA KYLLÖNEN, kitara, lyömäsoittimet, taustalaulu

KEIKKAMYYNTI:
OHJELMANAISET OY

p. 03- 212 2122
  ohjelmanaiset@ohjelmanaiset.fi

Voit kysyä 
Mimmejä myös 

lastentapahtumien 
juontajiksi!


