
SUOMIMUMMO 
Juhlakantaatti - piponnosto suomenkielelle 
 
 
Meillä on maailman kaunein kieli, kuin laulu. 
 
Hillaisilla soilla 
Usvaisilla silloilla 
Lampien loivilla aalloilla 
Pauhaavilla joilla. 
 
Kuulaina kuutamo-öinä 
Kuljemme nummien tummia puistoja 
Kannamme menneiden polvien muistoja 
 
Jossakin syvällä, kivisten kumpujen alla Sydän lyö Suomimummon, soinnilla vaimealla. 
Sisulla sykkinyt jo sata vuotta tahdilla vaihtelevalla. 
 
Hillaisilla soilla 
Usvaisilla silloilla 
Lampien loivilla aalloilla 
Pauhaavilla joilla. 
 
Meillä on maailman kaunein kieli, kuin laulu. 
 
Räkä-ämpäri käkkärämänty, tärkkelys, myrkky ja jyrkänne. 
Pärskivä ryöppy ja tyrkytetty kyrsä. 
Härski turska ja käristetty makkara.  
Parkuva kersa ja kärkkyvä törkimys. 
Körttiläisen hörppy ja ryvettynyt rokka. 
 
Pellon-Pekko, Hiidenväki, Tapio ja Ahti 
Angry Birds ja pleikkari ja Pokemonijahti Väinämöinen, Joukahainen, Rokka, Rahikainen JWG ja Keekki, 
Saara Aalto, Patrick Laine 
 
Näkypaikka, näköradio ja ilmalaiva 
Ilmaveivi, ilmakitara ja ilmavaiva. (oho...) 
 
Paavo Nurmi, Mannerheimi, YYA ja Urkki 
Guggenheimi, cs-geimi, vegaaninen turkki 
 
Kaskinauris, siansyltty, mämmi, läskisoosi, Chiapata ja mokkalatte, karppaus, ketoosi 
 
Sotisopa repsottaen kohti lustitarhaa. 
Syötiin kärpässieniä ja nähtiin monta harhaa. 
Sivakoitiin sata vuotta pitkin pitkospuita.  
Pettuleivin hiljennettiin nälkäisiä suita. 
 
Hirmuvaltaa lukkareiden pakoon Impivaaraan. 
Lukutaito ripustettiin honganoksan haaraan. 
Veljeksiä seitsemän käy yössä sutta pakoon. 
Karhu tuli vastaan, pojat joutui pakkorakoon. 



 
Pieksut, näystimet ja lylyt sekä kahlot. 
Vasamat ja kurren nahkat, jousipyssyn hahlot. 
Laiho alkoi heilimöidä suvivirren aikaan. 
Kekrin tullen juhlittiin jo elonkorjuun taikaa. 
 
Lakki kouraan, takaisin vaan aapiskirjan ääreen. 
Metsäläinen ylleen kiersi sivistyksen kääreen. 
Hirren raon päreet vaihtuivat jo öljylamppuun. 
Sakset pisti parturikin Jussin tukkahamppuun. 
 
Pieksut, näystimet ja lylyt sekä kahlot. 
Vasamat ja kurren nahkat, jousipyssyn hahlot. 
Laiho alkoi heilimöidä suvivirren aikaan. 
Kekrin tullen juhlittiin jo elonkorjuun taikaa. 
 
Puolan, Luzin, litsinlätsin Narvan mailla verta vuoti. 
Tuvan Svenin sydämestä paikkansa se löysi luoti. 
Sydänmaille Euroopankin vihdoin löytyi kulkukeino. 
Sibelius, Schjerfbeck, Gallela ja Eino Leino. 
 
Rajan takaa joku huusi rukiveer ja pumpum.  
Poteroissan tsuhnat teki motin sekä sumpun. 
Suomi-neito kasvoi viimein ikään isomummun. 
Pärinä ja pauke vaimenivat sotarummun. 
 
Pieksut, näystimet ja lylyt sekä kahlot. 
Vasamat ja kurren nahkat, jousipyssyn hahlot. 
Laiho alkoi heilimöidä suvivirren aikaan. 
Kekrin tullen juhlittiin jo elonkorjuun taikaa. 
 
Agricola, lumikola, Linkola ja Coca-Cola. 
Sibelius, kateus, muilutus ja Petelius. 
 
Onnea Suomimummo! 
Ei tarvita rollaattoria vielä. 
Ei sukkapuikkoja, kiikkutuolia. 
Korkkarit jalassa tanssithan tiellä 
seuraavat sata vuotta! 
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