
Henkilöt 

Kalla – leikkisä velho, aina kääntämässä sanoja ”Mitä kuuluu - 

kuta miiluu” 

Otava – nokkela, älykäs matemaatikko ”Heureka!” 

Salama– urheilullinen, malttamaton ”Nyt menoksi!” 

Tammi – keksijä, tietäväinen, rauhallinen ”Äläpäs hoppuile!” 

Velhomestari Huripurilainen – kisatuomari, kantaa 

velhomestarin olkalaukkua, jossa erilaisia taikavempaimia 

(äänitorvi, taikasauva, taikapulveria ym.) ”Huripuripum!” 

  



Velhomestari Huripurilainen 

Velhomestari Kivi Huripurilainen on 50-vuotias huipputaitava 

velho, joka on voittanut nuoruudessaan kymmenen kertaa 

peräkkäin Velhojen Suurmestaruus -kilpailut. Tämän takia 

hän on saanut arvostetun Velhomestari-tittelin, jota ei ole 

myönnetty kuin viidelle velholle koko maailmassa. Hän on 

erikoistunut äänitorvi- ja taikapulveri -taikoihin. Kivi 

Huripurilainen asuu Taikatunturilla, jossa hänellä on oma 

velhokorkeakoulu. Hänen suosikkitaikansa talvisin on 

äänitorvella toteutettu lumivyöryn estotaika. Kesällä monet 

ilahtuvat yllättäen eteensä kasvavista mansikoista tai 

auringonpaisteesta, joka kuivattaa sateen supernopeasti. 

 



Kalla 

Kalla on 13-vuotias leikkisä velhokoululainen, joka on kotoisin 

Kuhmuravuorelta. Kallalla on kaksi pikkusiskoa, joille hän 

tekee usein kepposia. Kallan rakkain harrastus on sanojen 

kääntely: Mitä kuuluu – kuta miiluu. Kallan isä ja äiti ovat 

toisinaan kurkkua myöten täynnä Kallan kepposia ja 

sanaväännöksiä. Eräänkin kerran Kalla houkutteli 

pikkusiskonsa syömään uutta ruskeaa lakritsaa, joka maistuu 

mansikalle ja suklaalle. Tosi asiassa Kalla yritti syöttää 

siskoilleen kuivuneita kastematoja. Onneksi isä ja äiti tulivat 

ajoissa paikalle. Kalla joutui kahden päivän kotiarestiin ja 

tytöt saivat oikeaa lakritsaa. Kalla oli pahoillaan, sillä oikeasti 

pikkusiskot ovat hänelle rakkaita. 

  



 

Otava 

Otava on 13-vuotias älykäs velhokoululainen, joka asuu 

perheensä kanssa Varpuvaarassa. Perheessä on seitsemän 

lasta ja Otava on toiseksi vanhin. Perheen melskeestä Otava 

menee usein vaaran huipulle katsomaan tähtiä 

kaukoputkella. Yhden tähtikuvion hän on nimennyt Otavaksi 

itsensä mukaan. Otava tuntee lähes kaikki tähtikuviot ja osaa 

laskea monimutkaisia yhtälöitä. Äiti ja isä ovat ylpeitä 

Otavasta ja hänen taidoistaan. Kerran Otava pelasti eksyneen 

velhokoululaisen, kun hän paikansi tähtikuvioiden ja 

laskukaavojen avulla tämän olinpaikan. Otava sai 

kunniamerkin osaamisestaan. 

  



 

Salama 

Salama on 13-vuotias urheilullinen velhokoululainen, joka 

asuu sukunsa kanssa Mölymäellä. Paikka on saanut nimensä 

Salaman äänekkäästä suvusta, joka on asunut satoja vuosia 

samalla paikalla. Salaman perheen talossa asuu äiti, isä, 

kymmenen sisarusta ja molemmat mummot ja papat. Joka 

vuosi suvun vanhimmat järjestävät suuren 

jalkapalloturnauksen, johon osallistuu Salaman suuri suku 

neljällä joukkueella. Salama on palkittu monta kertaa 

turnauksen parhaana hyökkääjänä. Salama harjoitteleekin 

ahkerasti, joskus jopa livistäen koulun viimeisiltä tunneilta 

treenaamaan. Salaman periaatteena on ”yksi kaikkien ja 

kaikki yhden puolesta”.  

 



Tammi  

Tammi on 13-vuotias kekseliäs velhokoululainen, joka on 

kotoisin Patakukkulalta. Hänellä on yksi pikkuveli ja yksi 

isosisko, joiden kanssa hän pelaa paljon lautapelejä – ja usein 

isä ja äitikin ovat mukana. Tammilla on ollut jo pienestä 

pitäen keksijän luonne. Jo viisivuotiaana hän keksi äidin 

avuksi automaattisen puuronsekoittajan, joka on edelleen 

käytössä. Ennen Siputiputinta Tammi keksi upouuden 

lautapelin. Alkuinnostuksen jälkeen peli ei ole ollut kovin 

suosittu perheen keskuudessa, koska Tammi voitti kaikki 

pelit. Kaikki ajattelivat, että takana on jotakin taikaa, mutta 

tosiasiassa Tammi oli vain supernokkela.  



 

 

 


