
LIITE 1                             Elokuvan henkilöhahmot 

Yotan on ihmislapsi, joka on kasvanut orpokodissa. Hän on oppinut paitsi selviytymään, myös huomaamaan 

toisten ongelmat ja surut. Hän on toverillinen ja avulias, osaa lohduttaa ja kannustaa, on rohkea ja 

luonteeltaan optimistinen. Lisäksi Yotanilla on huumorintajua, joka auttaa kiperissä tilanteissa. 

Jaga on tonttujen ja haltijoiden sukua Hän on herkkä ja tunteellinen, ja tekee kaikkensa peittääkseen nämä 

ominaisuudet. Hän haluaa olla toisten silmissä superjärkevä ja aina asiallinen. Jaga on ihastunut Yotaniin, 

mutta sitä hän ei paljasta edes parhaalle ystävälleen Didille, sillä Didi on yhtä ihastunut Yotaniin kuin 

Jagakin. 

Didi näyttää pieneltä ja hennolta, mutta tosiasiassa hän on oikea voimanpesä. Hän on voimiensa ja 

ketteryytensä ansiosta hyvä lähes kaikissa urheilulajeissa. Red Caps-partion seikkailuissa hänen tehtävänsä 

onkin usein selvitä tilanteista, joissa tarvitaan fyysistä voimaa ja kestävyyttä. Jos toinen puoli Didiä onkin 

pelkkää voimaa, on toinen puoli laulua, tanssia ja romantiikkaa tulvivaa haltijatyttöä. Didin tarkoin varjeltu 

salaisuus, jonka kaikki tietävät, on hänen ihastuksensa Yotaniin. 

Smoo on teknologia- ja tietokoneasiantuntija. Lisäksi hän on keksijä, joka rakentaa toinen toistaan 

ihmeellisempiä vempeleitä. Smoo on ihastunut Didiin ja yrittää tehdä tyttöön vaikutuksen älyllään. Didi ei 

kuitenkaan sitä ymmärrä, sillä ujouttaan Smoo aina sählää ja toheloi juuri Didin läsnä ollessa. 

Alpo on Red Caps –partion pienin ja lapsellisin jäsen, mutta se ei vähennä hänen merkitystään partiolaisten 

seikkailuissa, päinvastoin. Alpolla on kyky muuttua näkymättömäksi ja sen ansiosta hän kykenee liikkumaan 

tilanteissa ja paikoissa, joihin muilla ei ole pääsyä. Lisäksi hän on kyltymättömän utelias. Alpo ei puhu, 

mutta hänellä on oma elekielensä, jota vain Jiffy-orava ymmärtää ja osaa tulkita toisille. 

Jiffy-orava ja Yotan ovat erottamattomat; he tulivat vahingossa postisäkin tuomana Korvatunturille ja siitä 

pitäen he ovat kokeneet kaikki seikkailut yhdessä. Jiffy ei kylläkään seikkailuista välittäisi, mieluiten se vain 

makoilisi ja söisi. Mutta orava on kiintynyt Yotaniin: missään nimessä se ei laskisi Yotania maailmalle 

kohtaamaan yksin ties mitä vaaroja. Jiffyn sarkastinen huumorintaju, oravamainen vikkelyys ja kyky olla 

rohkea pakon edessä, ovat korvaamattomia Red Caps –partiolle. 

Poro on paitsi poro, myös Red Caps –partion kuski. Poro ja hänen superteknologinen lentolaitteensa 

lennättävät partiolaisia seikkailusta toiseen. Poro on ikuinen optimisti, sen mielestä kaikki on helppoa ja 

ratkaistavissa sormia napsauttamalla: "Ripi, rapi! Nyt pannaan toimeksi!" on sen tunnuslause. Se kertoo 

myös mielellään vitsejä, ja nauraa muita makeammin omille sutkauksilleen. Lisäksi se on luulotautinen ja 

sukurakas. 

Lätty on Basilin uskollinen ja lojaali käskyläinen. Hän täyttää parhaansa mukaan isäntänsä toivomukset, 

mutta onnistuu yleensä vain sotkemaan ja sähläämään kaiken. Lätty on entiseltä ammatiltaan 

hallintoviraston alemman tason virkamies. 

Robolaiset ovat vuorenhenkiä, jotka Basil on alistanut tahtoonsa. Robolaiset liikkuvat aina ryhmässä. Ne 

eivät ole kovin älykkäitä, mutta määrä korvaa laadun. 

Joulupukki on Korvatunturin viisas ja kiltti isäntä. Hän häärii ahkerasti tehdäkseen kaikki maailman lapset 

iloisiksi. Joulupukilla on kuitenkin aina aikaa tärkeille asioille: lapsille, leikille, herkuille ja naurulle. 



Basilin suurin harmi on se, ettei hänestä koskaan voi tulla Joulupukkia. Basilin mielestä hänen isoveljensä 

Joulupukki on yksinkertaisesti hölmö uskoessaan toisten hyvään tahtoon, rakkauteen ja lapsiin. Basil kyllä 

tietää, että lapset ovat pelkkiä kurittomia nulikoita, ja hänen unelmansa on panna heidät järjestykseen 

ankaralla kurilla. Vain sillä tavoin on mahdollista ratkaista maapalloa piinaavat ongelmat. Lähde elokuvan 

kotisivut 


