
 

  
 

 

Suomen Taikurit RY Nettilehti 
Taikuus on jakamista varten 

JOULUKUU 2017 

Pikkujoulukausi! 

On taas se aika vuodesta, kun 
keikkaa riittää ja asiakkaat ovat 
tyypillistä enemmän 
humalassa. Oi kuinka ihanaa 
aikaa! Sen kunniaksi 
Nettilehden pikkujoulunumero! 
Kilteille lukijoille artikkeleita, 
haikuja, meemejä ja temppu. Ei 
hiiltä meidän lukijoille! 

Ensimmäisen artikkelin on 
kirjoittanut Heikki Varvikko 
otsikolla ”4 Penguin Live 
luentoa jotka kaikkien tulisi 
katsoa”. Häneltä myös Javi 
Benitezin uuden julkaisun 
arvostelu. Kiitos Heikki! 

Toinen artikkeli tulee Sakari 
Wileniukselta, jossa hän listaa 
neuvoja keikkailuun. Ajoitus on 

hyvä, pikkujouluna kaikki neuvot 
ovat tarpeen. 

Sitten Sessiointi-nurkka, tällä 
kertaa Sami Paavolalta temppu: 
”Korttisämpylä”. Ja tulkintani 
kyseisestä sämpylästä! 

Lopuksi artikkeli tulee Matti 
Käeltä. Hän puhuu magneeteista 
ja miten ne toimivat. Kiitos 
Matille tekstistä! 

Väliin lisäsin meemejä, haikuja 
ja kilpailun! Hauskaa 
lukuhetkeä! 

 

 

Ensimmäisen lehden vastaanotto oli 

pääsääntöisesti hyvä, kiitos 

palautteista. 

Toivoisin lukijoilta lisää aktiivisuutta. 

Lähettäkää minulle ehdotuksia ja 

materiaalia, saadaan lehdestä 

meidän näköinen!  

Tässä numerossa ei ole puheenjohtajan 

palstaa, mutta Miika pyysi toivottaa 

puolestaan hyvää joulua! 

Eli minun, Miikan ja kaikkien puolesta: 

Hyvää joulua! 

Levätkää, nauttikaa lähimmäisten 

läsnäolosta ja tästä lehdestä! 

Markus Tervo 

Huom! 

17.1 Maagisen 

Hauska Taikailta 

Hyvinkäällä. 

Esiintymässä 

minä, Heikki 

Varvikko, 

Ramona 

Reinvall, Miika 

Pelkonen ja 

Jarmo Luttinen! 

Tervetuloa! 

 



4 Penguin Live luentoa, jotka kaikkien tulisi katsoa 

Penguin magic sivusto on jo vuosia tarjonnut hinta/sisältö suhteeltaan parhaan taika-alan 

julkaisun: Penguin LIVE-luennot. 

Tätä kirjoittaessa luentoja on julkaistu hiukan yli 300kpl, yksi luento viikossa tahdilla. Luennot 

maksavat 25-30$ yksittäin ostettuna ja myös kuukausittainen tilaus on mahdollista 50$/kk 

hinnalla. 

Luennot ovat (ainakin nykyään) vähintään 2h mittaisia ja parhaimmillaan yltävät yli neljään 

tuntiin, käsitellen taikuutta laidasta laitaan alan parhaiden (ja joskus vähemmän 

tunnettujen/arvostettujen) nimien voimin. 

Omasta kirjastostani löytyy 52 eri luentoa ja listaan tässä neljä omaa suosikkini satunnaisessa 

järjestyksessä. Neljä luentoa joista 120$:n hintaan riittää tietoa ja materiaalia elämän 

mittaisen uran rakentamiseen. 

1.        Rob Zabrecky. 

2016 taikapäivillä Zabrecky piti parhaan koskaan näkemäni luennon, listaten taikurille 

tärkeitä asioita A:sta Z:taan. Lista sisälsi teoriaa, inspiraatiota ja työkaluja miten olla 

parempi taikuri ja luento päättyi ansaitusti ständäreihin. 

Penguin Live on saman luennon aikaisempi versio ja jos missasit luennon Kouvolassa on 

tämä ehdottomasti katsomisen arvoinen. 

 

2. Tom Stone. 

Yksi viime vuosien monipuolisimmista taikuuden kehittäjistä (omasta mielestäni). Tom 

Stone on esiintyjä, kirjoittaja, temppujen kehittäjä ja taikuuden teoreetikko ja nämä 

piirteet näkyvät myös luennossa. 

Isoimman osan ajasta vie temppujen ja liikkeiden opettaminen korteilla, kolikoilla ja 

muilla välineillä (näistä monet löytyvät Tom Stonen Vortex ja Maelstrom kirjoista, jotka 

tosin alkavat olla loppuun myytyjä), mutta mielenkiintoisinta antia minulle oli osuus 

jossa Stone laajensi Slydinin teorioita ihmisen havaintokyvystä. 

Stone oli yhdessä Tukholman yliopiston kanssa selvittänyt silmänliikettä seuraavalla 

kameralla, mitä kohdetta kahdesta katsojan silmä seuraa, jos toinen liikkuu esim. 

katsojaa kohti ja toinen katsojasta poispäin. 

Näille olen löytänyt käyttöä useassakin rutiinissa. 

3.  David Williamsson 

Tällä yli neljän tunnin maraton luennolla Williamson opettaa käytännössä kaiken 

materiaalin joka teki hänestä aikanaan tunnetun taikuripiireissä. Toki samat asiat on 

opetettu muuallakin, muttei tähän hintaan. David Williamsonin taikuus on erittäin, 

erittäin vahvaa ja kongresseista tuttuun tapaan Williamson koheltaa koko 4h siihen 

malliin, että luentoa voisi suositella yksistään jo viihdyttävyyden takiakin. 

 



4. David Ben 

Ennen luennon katsomista David Ben oli minulle täysin tuntematon nimi. Luennon 

jälkeen en tajua miten se on voinut olla. 

Vuosikymmeniä kestäneen uran kokemuksella tämä Ross Bertramin oppilas viljelee niin 

teoriaa, ”uusia” (ja kerrankin loppuun asti mietittyjä) versioita klassikoista kuten general 

card, coins through table ja Cigaret Paper Tear (jota viimeistä viimeiset 5 vuotta 

hioneena toivon vain että tämä luento olisi julkaistu aikaisemmin…) ja erittäin puhdasta 

tekniikkaa, jonka motivoimiseen hän erityisesti keskittyy. 5/5 

 

The Art of Palming by Javi Benitez DVD 
 

Marraskuu 2017 

www.machento.es 35€ + n.10€ postikulut. 

5/5 

Tapasin Javin ensimmäistä kertaa 5-6 vuotta sitten, ST:n minikongressissa, jossa hän oli 

luennoimassa yhdessä Camilo Vazquez:in kanssa. 

Jo tuolloin Javi esitteli ainakin minulle täysin uuttaja ja todella puhdasta palmeeraustekniikkaa, 

joka keräsi monen muunkin huomion. 

Vuoden 2017 syksyllä Javi esiintyi myös Penn:in ja Tellerin Fool Us ohjelmassa, 

(todennäköisesti) vahvasti palmeeraukseen pohjautuvalla esityksellä, jota Penn ja Teller 

kuvailivat parhaaksi koskaan näkemäkseen sorminäppäryydeksi ja Miika Pelkonen sanoilla: 

”Silkkaa seksiä”. 

Kun noin kuukausi sitten kuulin Javin julkaisevan palmeeraus dvd:n, oli se pakko tilata siltä 

istumalta. 

Julkaisun laatu: 

DVD:llä opetetaan kuusi rutiinia, color change ja 2 liikettä. 

Videot on kuvattu ilmeisesti Javin kotona, mutta kuvaus, ääni ja valaistus ovat silti 

vähintäänkin tarpeeksi hyviä. 

Videon alussa on varoitus: ”English in this dvd is sometimes very Spanish” ja se pitää 

paikkansa. Paljon pahempaankin on tosin taikuripiireissä totuttu ja kaikesta saa selvää ilman 

tekstitystäkin. 

Itse opetus voisi olla välillä hieman yksityiskohtaisempaa, mutta kaikki oleellinen kyllä välittyy 

jopa minulle, vaikka en mikään korttitaikuri olekaan. 

Rutiinit: 

DVD:llä opetetut rutiinit ovat kaikki klassikoita (mm. Card through hankerchief, card to pocket, 

card to wallet jne.) eivätkä Javin mukaan eroa hirveästi esikuvistaan. Jokaisessa on kuitenkin 

mielenkiintoisia yksityiskohtia tai muutoksia, jotka tekevät niistä katsomisen arvoisia. 

http://www.machento.es/


Jokaisen rutiinin kohdalla opetus keskittyy kuitenkin erityisesti palmeeraukseen kunkin 

tempun kontekstissa, mikä on mielestäni paljon mielekkäämpää, kuin jälleen uuden version 

opettaminen klassikosta. 

 

Tekniikat: 

En ole ikinä nähnyt mitään niin sulavaa tekniikkaa kuin Javin ”Smooth Palm” ja Hand to hand 

transfer. Smooth Palmissa out jogattu kortti palmeerataan samalla kun se muka työnnetään 

pakkaan. Liike on naurettavan luonnollinen ja voidaan tehdä lähes ympäröitynä. 

Hand to hand transfer on puolestaan ensimmäinen näkemäni variaation kyseisestä tekniikasta 

joka oikeasti näyttää luonnolliselle.  

Kumpikaan liike ei ole varsinaisesti helppo ja vaatii pitkän harjoittelun ennen tarvittavan 

sulavuuden saavuttamista, mutta mistään ylitsepääsemättömästä ei ole kyse. Liikkeet ovat 

lopulta jopa yllättävän yksinkertaisia ja loogisia. 

 

DVD:n lopussa Javi puhuu vielä lyhyesti yleisesti palmeerauksesta, sen opettelemisesta ja 

muutamien pelkojen ja tekosyiden voittamisesta, joita monella tuntuu olevan palmeerausta 

kohtaan. 

Art of Palming ei ole oikea paikka aloittaa palmeeraukseen tutustumista, mutta muuten se on 

ehdottomasti pakollinen ostos jokaiselle taikurille, joka on edes harkinnut käyttävänsä palmia 

metodina. 

  



 



Keikkailun pieni oppimäärä  
 
Mä oon tehnyt noin 300 keikkaa sen jälkeen, kun täytin 14. Seitsemän vuoden aikana olen 
esiintynyt erilaisissa yritys- ja yksityistilaisuuksissa esittäen taikuutta. Edellisenä päivänä 
saattaa olla pienet yksityiset syntymäpäiväjuhlat ja seuraavana monen tuhannen ihmisen 
tilaisuus festivaalien VIP-alueella. Seuraavassa pienessä tekstinpätkässä kerron muutamia 
juttuja, jotka mä oon vuosien saatossa mokaamisen kautta oppinut. Toivottavasti nää 
helpottaa sua, kun sä alat keikkailla, ettei sun tarvii tehä samoja mokia kun mä aikoinaan 
tein.  
 
Kun sovit keikan tilaajan kanssa, sovi kaikista mahdollisista asioista. Hinta, mitä, missä ja 
milloin. Kun keskustelen tilaajan kanssa, teen kaiken hänelle mahdollisimman selkeäksi ja 
helpoksi, jotta hänen ei tarvitse stressata. Kerron mitä on luvassa, vastaan kysymyksiin ja 
suunnittelen heille parhaan ratkaisun hoitaa pienikin yksityiskohta illan kulussa, jotta 
taikuus toimii ja toteutuu tilaajan haluamalla tavalla. 
Yritysten kanssa tehdessä bisnestä kannattaa tehdä tilausvahvistus, johon kirjataan kaikki 
sovittu, sekä selkeät ehdot mitä tapahtuu, jos esimerkiksi tilaaja peruuttaa keikan. 
Sopimusasioiden kanssa kannattaa kysyä neuvoa joltakulta kokeneelta kehäketulta, 
esimerkiksi Risto Leppäseltä tai Jose Ahoselta.  
Minulle kävi viitisen vuotta sitten yhden keikan kanssa niin, että tilaaja päätti peruuttaa 
keikan samana aamuna ja tietämättömänä mistään sopimuksista jäin ilman keikkaa ja 
rahoja. Vitutti. Sen jälkeen on aina tehty tilausvahvistus. 
 
Esiintymisvaatteet. Osta esiintymisasu, jota sinulla on mukava pitää päällä. Jos esiinnyt 
liian pienessä kauluspaidassa, ei se näytä hyvältä, eikä siinä ole mukava esiintyä. Ennen 
viime syksyn Saksan keikkaa, ostin uudet puvun housut. Ajatuksena oli, että ne näyttää 
mahdollisimman hyvältä. Lopputuloksena olin ostanut housut, millä ei pystynyt kunnolla 
edes kävelemään. Marssin ensimmäisellä tunnin tauolla Hampurissa asiantuntevaan 
liikkeeseen ja myyjä löysi täysin saman näköiset housut, mutta näillä pystyi tekemään 
vaikka kyykkyhyppyjä. Ensimmäisiksi ostamillani housuilla en olisi selvinnyt 
ensimmäistäkään päivää siellä. Sama sääntö pätee kenkiin. Osta hyvät kengät, joilla on 
mukava kävellä ja seistä. Kun sulla on itsellä mukavaa ja viihdyt, on paljon helpompi 
viihdyttää muita.  
 
Valmistaudu. Kun olet päässyt vaiheeseen, että keikalle lähtö häämöttää edessä, niin tee 
lista keikalle mukaan otettavista ja ennen keikkaa hoidettavista asioista. Suurin osa 
asioista pysyy pitkälti samana, mutta keikkakohtaisia vaihteluita varmasti löytyy. 
Korttipakat järjestykseen, kauluspaita sileäksi ja Kiinalaiset renkaat kiiltäviksi. Kun asiat 
ovat ylhäällä, on paljon helpompi keskittyä itse esiintymiseen, kuin Lohjan kohdalla alkaa 
stressaamaan muistitko ottaa Pompomin mukaan. Suosittelen myös pitämään hiukan 
extratavaraa laukussa varmuuden vuoksi, muutama korttipakka ja extratussi. Never know 
what happens. Viime pikkujoulukaudella viehättävä rouvashenkilö kaatoi punaviinipullon 
mun neljän korttipakan päälle ennen keikkaa yrittäessään twerkata. Onneksi oli 
varapakat mukana. 
 
Matkustettaessa keikalle, mieti mikä on kaikista kätevin tapa matkustaa ja kuljettaa 
esiintymisvälineet. Pieni, tyylikäs nahkalaukku vai iso kasarimusavideoista tuttu 



roudauskeissi. Omat esiintymisvälineeni eli iso määrä korttipakkoja mahtuu hyvin 
mustaan, Weekend Bag-tyyliseen laukkuun, joka on tyylikäs festarikeikasta Koneen 
iltatilaisuuteen. Kun tavarat on pakattu hyvin ja helposti liikuteltavissa, on ne mukava 
laittaa ennen keikkaa taskuihin ja hihoihin valmiiksi illan show’ta varten. Tämä säästää 
myös aikaa keikkapaikalla.  
 
Kun saavut keikkapaikalle, muista olla läsnä ja kohtelias. Se on paras vinkki minkä voin 
ikinä antaa. Käytöstavat on pirun tärkeä juttu ja se tekee vaikutuksen. Sen lisäksi, että olet 
ajoissa ja teet helvetin hyvää taikuutta, niin hyvät käytöstavat esiintyessä jää ihmisille 
mieleen moneksi vuodeksi. Keikalla edustat itseäsi. Sä olet se tuote, jota myyt niille. Joten 
sen mukaan pitää käyttäytyä.  
 
Anna kaikkesi esiintyessäsi. Aina. Kun teet tuhannen ihmisen tilaisuudessa 
yhdeksättäkymmenettäkuudetta kertaa Ambitious Cardia, sun pitää muistaa, että niille 
ihmisille se saattaa olla ensimmäinen kerta ikinä, kun ne näkee taikuutta. Silloin pitää 
pusertaa kaikki mehut irti. Jos näyttää siltä, ettei kiinnosta, niin katsoja aistii sellaisen 
helposti. Myös mokatessa, älä jää tuleen makaamaan. Mieti miten tilanteesta pystyy 
jatkamaan ja pitämään shown yllä. Aikoinaan olin lämmittämässä porukkaa Pete 
Poskiparran keikalla Helsingissä ja yhden porukan kohdalla tiputin kortit vahingossa 
lattialle. Jatkoin temppua parhaaksi katsomallani tavalla ja sain sen maaliin jotenkuten 
kauhean vääntämisen jälkeen. Porukassa oli herrasmies, johon tämä teki suuren 
vaikutuksen. Ei jääty lattialle keräämään kortteja vaan jatkettiin. Sen päivän jälkeen hän 
alkoi myydä mun keikkoja ja myy ne edelleen. Eli kannattaa aina yrittää. Ei tiedä kuka 
siellä katsomossa on. 
 
Sitten kasa pieniä tipsejä. Älä syö samassa tilassa ihmisten kanssa, jolle teet taikuutta. Jos 
syöt ennen keikkaa, älä syö liikaa. Pese hampaat aina ennen keikkaa. Älä räplää puhelinta 
asiakkaiden nähden. Älä myöskään tupakoi yms. asiakkaiden kanssa. Jää keikan jälkeen 
juttelemaan ihmisten kanssa. Saat palautetta ja solmit uusia suhteita, jotka ovat hyödyksi 
tulevaisuudessa. Älä jätä tilaajalle huonoa fiilistä, vaikka hän olisi mokannut, ymmärtänyt 
tai olettanut jotakin esiintymiseesi liittyen. Pidä varakauluspaita mukana. Jaksa vastailla 
samoihin kysymyksiin innolla vuodesta toiseen. Vaikka sä oot kertonu sen tuhat kertaa, 
ne ihmiset ei oo kuulleet ketkä sitä kysyy. Ole varautunut tilaajan esittämiin yllättäviin 
toiveisiin. Jos kyseessä on juhlat, vuosipäivät yms. Ota selvää kuka täyttää ja kuinka 
paljon. Kun muistat ja tiedät sen, oot jo puoliksi voitolla. Älä vedä kännejä tai 
energiajuomaövereitä keikan jälkeen bäkkärillä, vaan ole aina edustuskunnossa.  
 
Mä olen itse taikuudessa vasta-alkaja, en mikään Jumalasta seuraava joka laukoo 
totuuksia. Nää on kuitenkin juttuja, jotka mä olen keikkailusta oppinut vuosien aikana. 
Toivon, että joku nuori tai vähän vanhempikin saisi tekstistä irti jotakin.  
 
Ainiin, käytöstapojen lisäksi vielä parempi vinkki. Nauti joka hetkestä, kun oot keikalla. 
Meillä on helkutin hieno ammatti.  
 
Tsemppiä loppuvuoden keikoille, peace & love.  
 
Sakari Wilenius.  



 

HAIKU-TUOKIO MAKEN KANSSA 

pikkujouluilla 

yleisö liekeissä on 

ennen taikuria 

 

pikkujouluissa 

yleisö humalassa 

kestätkö paineen 

keikka on hyvä 

tilaaja tyytyväinen 

lasku maksettu 

 

keikkaa keikkaa on 

tarjolla halukkaille 

kuka iskee nyt 

 

kalenterini 

rehellisen palautteen 

keikoista antaa 

 

oih paska keikka 

otan verirahat hiljaa 

poistun äänettä 

 

taikuri kirjat 

vaan niin pitkään opettaa 

katse sisälle 

 

lue aina paljon 

kirjoissa helmet piilee 

lähde kaivamaan 

 

kirjasta kirjaan 

lue monipuolisesti 

ei mene hukkaan 

 

päässä kelat 

kirjoita joka päivä 

kelat suoriksi 

keskity työhön 

anna joka hetkelle 

huomiosi vain nyt 

 

haikut mun sielua 

soittaa kuin viulua se 

soi paperilla 

tee, jatka, toimi 

älä katso taaksesi 

mä uskon sinuun 

 

rakasta taikaa 

muuten on syyt hatarat 

tätä harrastaa 

 



 

Sessionti-nurkka! Tänään close-up matolla: 

Korttisämpylä 

Sami Paavola 

Tässä on Samilta lyhyt rutiini, jossa on hauska hetki ja clean-lopetus. 

Effect: Kortti ilmestyy kahden jokerin väliin. Aluksi siten, että yksi jokereista ilmestyy päälle, 

toinen pohjalle. Näin valittu kortti, siis koko pakka, on jokerien välissä. Hahaa. Lopuksi valittu 

kortti ilmestyy jokerien väliin. 

Method: Taikuri ottaa kaksi jokeria (tai kuvakorttia (tai ihan mitä vaan)) ulos pakasta ja antaa 

ne katsojille ihmeteltäväksi. Katsoja vapaasti valitsee kortin ja kortin palaessa taikurin pitää 

breikin, injogin tai stepin valitun kortin yläpuolella. Taikuri vie hetkeksi huomion takaisin 

jokereihin, kysymällä löytyykö niiden välistä mitään?  

Taikuri levittää pakkaa ja erottaa sen kahteen pinoon breikin kohdalla, valittu kortti vasemman 

käden pinon päällä. Taikuri pyytää katsojaa laittamaan jokerit naamaylöspäin vasemman 

pinon, eli valitun kortin, päälle. Taikuri tasaa pakan ja samalla ottaa breikin jokerien väliin. Nyt 

taikuri uhmaa, että valittu kortti ilmestyy jokerin väliin! Taikuri tekee passin, mikä tahansa 

pass käy, mutta tässä tapauksessa päälimmäinen kortti ’muuttuu’ jokeriksi, eli classic pass, 

Hermann pass tai riffle pass on suositeltavia. Passin ei tässä tapauksessa tarvitse olla täysin 

näkymätön, eli tämä on hyvä temppu jonka avulla harjoitella pahamaineista passia.  

Nyt taikuri esittää jokerin pakan päällä ja pohjalla. ”Valittu kortti on nyt jokerien välissä!”  

Tuo pohjimmainen jokeri pakan päälle ja ”loadaa” valittu kortti jokerien väliin haluamallasi 

tavalla. Tavanomainen tapa on nostaa jokerit oikeaan käteen end grippiin, samalla nosta salaa 

valittu kortti. Vasen peukku raahaa päällimmäisen jokerin pakan päälle. Tupla jää oikeaan 

käteen. Sitten tupla lasketaan pakan päälle, mutta ei linjassa toisen jokerin kanssa, vaan se 

törröttää sentti pari oikealta puolelta. Pidä vasemman käden keskari ja nimetön kontaktissa 

tuplan kanssa alta. Vasen peukalo on päällä. Nyt jokerit nostetaan pakan väliin. Tee swing-cut. 

Vasta kun oikean käden pino peittää vasemman käden pinon (jonka päällä jokerit), silloin 

peukalo raahaa ylemmän jokerin linjaan alemman jokerin kanssa. Sillä keskari ja nimetön ovat 

kontaktissa valitun kortin kanssa, se jää törröttämään ulos pakasta, samalla tavalla kuin side 

stealin valmistelussa. Tämä on peitetty taikurin oikealla kädellä.  

Taikuri levittää pakan pöydälle, valittu kortti jää piiloon levitteen alle. Tämä on hieno hetki, 

sillä jokerien välissä ei näytä olevan edes hiustakaan. Taikuri pyytää katsojaa tasaamaan pakan 

ja levittämään sen pöydälle. Jokerien väliin on ilmestynyt valittu kortti!  

 

 

 



 

Nopeampi korttisämpylä  

Markus Tervo 

Keep it simple. 

Pakka on naamaylöspäin vasemmassa kädessä. Laita sandwich 

kortit (tässä tekstissä punaiset ässät) yleisön edessä yksi päälle 

ja toinen pohjalle samoin päin kuin muut. Tee tämä selkeästi, 

että ihmiset muistavat niiden olevan päällä ja pohjalla. Levitä 

pakkaa ja pyydä jotain koskettamaan korttia ässien keskeltä. 

Käännä pakka naama alaspäin ja levitä se uudestaan. Katsoja 

koskettaa korttia. Näytä kortti ja suorita Convincing Control*. 

Vie kortti pohjalle. Huom! Älä tasaa vielä ’valittua’ korttia väliin. 

Ennen kuin suljet pakan tuo pohjimmainen ässä itseäsi kohti 

(injog) ja päällimmäinen samalla tavalla. Nyt ’valittu’ kortti on 

outjogissa ja ässät injogissa. Valittu kortti on oikeasti pakan 

pohjalla. Tämä on vain selkeyttääkseen tilannetta katsojalle. 

Pyydä katsojaa tasaamaan ’valittu’ kortti sisään. Nyt tasaa ässät sisään. Kysy kauan kestää 

laittaa valittu kortti ässien väliin. Ennen vastausta sano kolme. Yksi. Käännä päällimmäinen 

ässä ympäri seuraavalla tavalla: oikea käsi on kämmen kohti lattiaa, peukku ottaa ässän alta ja 

sormet päältä. Käännä kämmen kohti kattoa ja pidä sitä lähellä pakkaa. Anna oikean käden 

sormet (paitsi peukku) mennä pakan alle ja kontaktiin valitun kortin kanssa. Kaksi. Käännä 

pakka naamaylöspäin kuin kirjansivu vasempaan käteen. Koska oikean käden sormet ovat 

kontaktissa pohjimmaisen kortin kanssa se jää oikeaan käteen ässän kanssa. Kolme. Pakan 

pohjimmainen kortti on nyt toinen ässä. Nouki se oikeaan käteen ja sandwich on valmis.  

Kirjoitettuna tämä ei tunnu ihmeelliseltä, mutta kokeile kortit kädessä ja ylläty.  

*Löytyy Card College kolmosesta sivu 551. 
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Nettilehden kilpailu! 

Idea on hyvin yksinkertainen, valitse yksi seuraavasta kolmesta meemi-pohjasta ja lisää siihen 

oma teksti. Teemana tietenkin taikuus. Paras meemi voittaa kirjapalkinnon! 

 

 

  

Kuinka osallistua? 

1. Valitse yksi kolmesta meme-pohjasta. 

2. Keksi hauska kuvateksti. Ota mallia vaikka 

nettilehden muista meemeistä. 

3. Lähetä meemin numero ja tekstisi minulle 

sähköpostilla tai muulla. 

4. ??? 

5. Profit. (Kirjapalkinto.) 

Esimerkki. 

Valitsen Batman-pohjan (1). Lähettäisin tämän: 

1) Eka kupla: ”Mä rifflaan pakkaa ja sano seis…” 

Toka kupla ”Käytä classic forcea!” 

Jos haluat voittaa kirjapalkinnon, niin kannattaa 

lähettää monta! Paras meemi pääsee seuraavaan 

lehteen. 

Lykkyä! 

 

 

1. 2.

.. 

3. 



Magneettista magiaa                                                    

Matti Käki 2017 taikuri@mattikaki.fi 

Lupasin raapustella jotain magneeteista, joten revin kasaan jotain mieleeni tulevaa.   

Jos huomaatte korjattavaa tai asioita, joista olisi syytä kertoa krediittejä, laittakaa mailia. 
 

 

Magneetti on vanha keksintö mutta vasta viimeaikaiset neodyymimagneetit ovat tuoneet niiden 

käyttökelpoisuuden uusille urille niin erilaisissa teknisissä ratkaisuissa kuin myös taikuuden piirissä. 

Neodyymimagneetti on itse asiassa metalliseos, joka on voimakkain tunnettu kestomagneetti. 

Muutaman gramman painoinen magneetti jaksaa nostaa tuhansia kertoja oman painonsa. Niitä on 

käytetty mm. tietokoneiden kovalevyasemissa, joista niitä voi saada edullisesti. 

Neodyymimagneetti ruostuu melko helposti ja menettää magneettisuuttaan erittäin matalissa 

lämpötiloissa. Neodyymimagneetin teho nousee ensin pakkaselle mentäessä mutta alkaa pudota noin 

-125°C  lämpötilassa. Nestetypen kiehumapisteessä, -196°C, magneettisuus on vielä 87%. 

Magneeteilla on toisessa suunnassa korkein käyttölämpötila, joka tavallisella neodyymimagneetilla on 

80°C. Lämpötilan noustessa magneettisuus häviää lopullisesti ns. Curie-pisteessä, joka näillä 

perusneodyymeillä on vastavasti 310°C. Jos joutuu esim. juottamaan piirilevyä, jossa on magneetteja, 

kannattaa olla varovainen ettei tee magneetista epäsellaista. 

Neodyymimagneetit ovat erittäin hauraita ja särkyvät helposti osuessaan toisiinsa. Ohuet, kolikon 

muotoiset magneetit, katkeavat varsin helposti. Tätä ominaisuutta voi myös käyttää hyväkseen jos 

tarvitsee hyvin pieniä magneetteja. 

Ennen tarinan jatkumista haluan varoittaa neodyymimagneeteista. Ne ovat erittäin tehokkaita ja koska 

ovat hauraita, ne sirpaloituvat helposti osuessaan toisiinsa jonkin matkan päästä. Suosittelen 

käyttämään suojalaseja ja -käsineitä isotehoisia magneetteja käsiteltäessä. Isokokoiset magneetit 

voivat murskata sormen mutta pienetkään eivät ole turvallisia. Etenkin nieltynä neodyymimagneetti voi 

olla hengenvaarallinen, etenkin jos niitä on nielty useita. Jokainen  varmaan ymmärtää mitä vaaraa 

voimakkaat magneetit ihmisen elimistössä voivat aiheuttaa. Sydämentahdistimetkaan kuulemma eivät 

tykkää vahvoista magneettikentistä mikä kannattaa huomioida etenkin katsojien kanssa rutiineita 

tehdessä. Joissain uusissa No Tear Newspaper -tempuissa on hyvinkin voimakkaita magneetteja.  

Magneetti myös poistaa esim. luottokortin magneettijuovalta tietoa samoin kuin singnaalia ääni- ja 
videokaseteilta, joten kannattaa pitää nämä tuotteet erillään. DVD:t ja CD:t eivät magneetista 
tuhoudu mutten pitäisi lähellä tietokonetta. Mekaaninen kovalevyn data voi korruptoitua, tuuletin 
pysähtyä jne. Vanhat putkitelevisiot ja -monitorit voivat vaurioitua. Älypuhelimet ja mekaaniset 
rannekellot voivat tykätä kyttyrää voimakkaasta magneetista. 



Vaikka hassulta ehkä kuulostaakin, isoja magneetteja kuljetettaessa kannattaa etukäteen miettiä 
kulkureitti esim. asunnossa, koska magneetti voi aivan yhtäkkiä lentää kädestä metallipintaa kohti ja 
etenkin päinvastoin. Mitä terävämpi se kohti lentävä esine on sitä keljumpaa on saada sellainen 
kimppuunsa. Huom. Sakset ja veitset voivat olla vaarallisia!  

   HUOM. Pitäkää neodyymimagneetit poissa lasten ulottuvilta!  

 

 

Voimakkaat magneetit erotetaan toisistaan kuljetuksen ajaksi, jotta niiden irrottaminen  ylipäätään 
olisi mahdollista. Kuvassa erittäin voimakkaita magneetteja joiden irrottaminen vaatii tiettyä taktiikkaa 
jossa irrotettavaa magneettia siirretään sivusuunnassa. Nämä magneetit ovat oikeasti vaarallisia 
sormille eikä tällaisia yleensä käytetä taikuudessa.  

Kuten jo mainitsin, neodyymimagneetti on tehokas mutta myös 

hauras. Se rikkoutuu helposti etenkin silloin jos kaksi magneettia 

pääsee hyökkäämään toistensa kimppuun. Siksi kannattaakin 

säilyttää magneetit huolellisesti ja itse olen havainnut käteväksi 

ratkaisuksi metallilevyssä säilyttämisen. Suosittelen pientä 

metallista varastohyllyn kappaletta tai muuta peltilevyä, jolloin 

magneetit on helppo lajitella sen pinnalle. Vanhanaikaiset 

magneetit tuli säilyttää magneettipiiri metallilevyllä oikosuljettuna, 

mutta tätä ei tarvita neodyymimagneeteilla. 

 

 

Tunnetuin on varmaan PK-sormus, jollaisia näkee monilla 

taikureilla. Niiden paikka kädessä vaihtelee käyttäjän ja 

temppuilun mukaan mutta yleisesti nimetöntä pidetään varsin 

hyvänä paikkana. Keskisormi on myös useassa tempussa 

näppärä sijoituspaikka mutta asia ratkeaa vasta kokeilemalla. 

Kannattaa mitata sormen paksuus ennen tilausta ja huomioida 

myös se, tarvitseeko sormus nopeaa irroitusta vai saako se istua 

normaalisti sormessa.   

 

 

 

 

  

  

   



 

 

 

Itse en juurikaan käytä sormuksia ja kaverit huomaavatkin 

välittömästi jos minulla on taikurisormus sormessani. Sen sijaan 

väkästäessäni kaikenlaista, satutan sormiani usein erilaisissa 

töissä joten sormissani nähdään usein laastareita. Niinpä 

käytänkin yleensä kankaista kiinnelaastaria tai Micropore 

haavateippiä (kuva) magneetin kätkemiseksi. Nämä ovat 

metritavarana myytävää rullatavaraa. Tällä tavoin on myös 

helppo valita kunkin tempun kannalta paras sijoituspaikka. Nämä 

laastarit ovat myös varsin lähellä ihon sävyä, 

mistä on apua.  Yleensä on saatavana ainakin paria eri sävyä 

joista kuvassa tummempi. Sitä on helppo tarvittaessa sävyttää 

esim. tussilla. Apteekeissa on yleensä täysin samaa tavaraa 

(kuvassa) halvempanakin. Jos käyttää haavatyynyllä varustettua 

laastaria, kannattaa valita sellainen jossa haavatyyny on keskellä 

ja liimapinta joka puolella. Tällöin magneetti ei pääse pois 

laastarin sisältä. 

Roudariksi voin vaativiin paikkoihin suositella Gorilla Tapea. 

Normaaliin kertakäyttöön eli tilapäiseen kiinnitykseen keikoilla se 

ei ehkä ole paras, koska tarttuu niin julmetusti kiinni ja on tyyristä, 

mutta rakentelussa tosi tuhtia tavaraa. Motonetissa kait halvinta. 

Kuvassa näppärä, keikkapakkiin sopiva rulla, jonka leveys on 

useisiin gimmikin tekemisiin juuri kätevä. 

ZOTS on tosi hyvä taikurin apulainen. Se on liimatäplä, joka tarttuu erittäin 

lujaa kiinni jokseenkin mihin hyvänsä. Sillä voi myös kiinnittää magneetin. 

Itse olen ostanut tuon pakkauksen Britannian Amazonista. 

 

 

 

Magneettiin voi myös kiinnittää ohutta metallilankaa (esim. 

messinkistä tai kuparista askartelulankaa) liimaamalla tai 

teippaamalla esim. kiinnelaastarilla ja tehdä siitä sormuksen 

tapaisen kapistuksen, jonka magneetin kätkee kämmeneen. 

Magneetin voi toki myös kiinnittää sormukseen esim. 

snurraamalla langalla tai teippaamalla roudarilla. Tällöin on 

mahdollista saada PK-sormusta huomattavasti voimakkaampia 

magneettikenttiä, mutta kannattaa muistaa myös tällaisen 

mukanaan tuoma vaara. Jos magneetti on isokokoinen ja/tai se 

ryntää kiinni toiseen magneettiin, voi ohut lanka tehdä sormelle 

kipeää.   



 

 

Vanhasta tietokoneen kovalevystä voi 
kannibalisoida magneetin, josta voi  
 valmistaa tehokkaan temputtimen 
käyttämällä hyväksi sen 
kiinnityspalasta, missä on yleensä 
valmiina kiinnitysreiät joista voi 
magneetin myös ommella esim. 
vaatteeseen. Itse magneetti on 
irrotettavissa ruuvarilla varovasti 
sivuun siirtämällä. 

Itse olen ostanut magneetit Briteistä tai Kiinasta eBayn taikka AliExpressin kautta. Suomestakin saa 
joitain magneetteja mutta varastot ovat yleensä rajatut. Toimitusaika vaihtelee viikosta noin 
puoleentoista kuukauteen. Vastuulliset magneettien myyjät pakkaavat magneetit hyvin pehmustetusti 
ja kohtalaisen isoon pakkaukseen, jotteivät ne aiheuta ongelmia matkan aikana. 

Neodyymimagneetit on yleensä päällystetty nikkelillä, kullalla tai hopealla. Jos tällaista liimaa, 
kannattaa pinnoitetta (ei siis itse magneettiainetta) hioa tai varovasti viilalla karhentaa, jotta liima saa 



paremman kiinnitysalustan. Vähintäänkin tulee pinta putsata liuottimella, kuten apteekista saatavalla 
Isopropanoolialkoholilla. Itse olen kiinnittämiseen käyttänyt kaksikomponenttista epoksiliimaa tai lujaa 
kaksipuolista 3M tarraa. Jos haluaa kiinnittää magneetin metalliin todella hyvin, voin suositella JB 
Weldiä. Parhaan tuloksen saa upottamalla magneetin sopivaan reikään ja kiinnittämällä liimalla. 
Magneetin poraaminen voi olla vaarallista koska pöly on palonarkaa ja magneetti voi helposti 
sirpaloitua. Neodyymimagneettin työstö tulee tehdä timanttiteräisillä työkaluilla veden alla.  

Pieni varoitus siitä, että neodyymimagneetti voi aiheuttaa kipinöintiä. 

Kuvassa olevat, isot magneetit vetäisivät yhtäkkiä niiden takana 

olevan oven aukipitomagneetin puoleensa aiheuttaen selkeän 

kipinöinnin. En ole koskaan nähnyt ilmiötä kahden 

neodyymimagneetin välisissä kahakoissa mutta tuo kiinni lentänyt 

magneetti on asennettu metallikuppiin, joka sitten ilmeisesti aiheutti 

kipinöinnin. Kipinöinti oli merkittävää ja olisi mielestäni voinut sytyttää 

flashipumpulin tai -paperin.  

Magneetteja on olemassa hyvinkin ohuita. 0,5 mm on ohuin, mitä olen 

löytänyt joskin paksuus on harvinainen jos etsii isokokoista, ja 

magneetit myös hyvin hauraita. 1 mm magneetteja voi jo helposti 

käyttää eri tarkoituksiin kuten seteleihin kiinnitettyinä pitämään taitettu 

raha tietyssä asennossa. Kuvassa näkyvät pienimmät magneetit ovat 

0,5 mm paksuja ja halkaisijaltaan 6 mm ja niitä on helppo piilottaa 

seteleihin. Nuo isommat 0,9 mm paksut ja 15 mm käyvät vaikkapa Z-

lompakkon lukitsemiseen. 

 

Riippuu lompakon paksuudesta ja käytetyistä magneeteista mutta 

esim. tämä yksilö vaatii pienehköjä magneetteja kolme päällekkäin 

lukittuakseen luotettavasti. Magneetit liimataan tai teipataan tietenkin 

läppien sisäpuolelle. Ja kyllä, magneetteja voi kasata päällekkäin tai 

peräkkäin jolloin teho nousee. 

 

 



Asusteeseen magneetin saa kätevästi kiinni, jos ompelee sisäpuolelle pienen taskun jossa on 
vaikkapa tarranauha tai vaihtoehtoisesti hakaneulalukitus ettei magneetti pääse pois taskusta. 
Taskusta magneetti on helppo myös poistaa, jos sitä ei tarvitse. Se kun voi aiheuttaa hallinnan rajoilla 
olevaa komiikkaa, jos takki tarttuu johonkin kiinni esityksen aikana. Pienen, reiällisen magneetin voi 
myös kiinnittää reiästä hakaneulalla. On muuten olemassa myös mustia hakaneuloja. Jos on 
vaarana, että magneetti vilauttaa itseään, sen voi maalata tai tussata mustaksi (tai miksi nyt kulloinkin 
on tarve). Sen voi myös laittaa roudarin sisälle. Roudariin voi asentaa sen hakaneulan. Reiällisen 
magneetin voi helposti kiinnittää pelkällä hakaneulalla. 

Reelissä magneetin käyttö on myös omiaan. Kannattaa huolehtia vaimennuksesta reelin päässä, 
ettei magneetti rikkoudu tai pidä ääntä. Magneetin voi myös peittää sopivan värisellä roudarilla tai 
sametinpalasella joka pehmentää kytkeytymistä ja samalla suojaa magneettia. Ruuvinreiällä 
varustetut magneetit on helpointa kiinnittää reelilankaan.  

Magneettikolikko on monipuolinen gimmicki. On kuitenkin aika haastavaa 

valmistaa tehokas magneetikolikko joten kannattaa etukäteen varautua 

siihen, että vetovoima ei riitä esim. pitämään kahta magneettikolikkoa 

viinilasissa kiinni niiden ollessa lasipinnan eri puolilla, koska lasin pinta on 

kaareva.  Tangolla on olemassa Strong Magnetic kolikko, mutta en ole sitä 

kokeillut. Kreisillä on Super Strong Half Dollar, joka voisi toimia hyvinkin. 

Ei tosin kuulemma kestä tarkastelua. Penguinista postikuluitta. 

Ostaessaan magneettikolikoita kannattaa varmistua siitä, että kolikko on 

nimenomaan magneettinen eli vetää rautaa puoleensa. Englannin kielessä voi olla hankala erottaa sitä 

magneettiin tarttuvasta kolikosta koska kummatkin ovat "Magnetic coin". Magneettiin tarttuvasta 

kolikosta puhutaan usein "Attracted to magnets". Tällaisia ovat myös useat aivan tavallisetkin kolikot. 

Muiden kolikoiden pitää olla shimmattuja jotta tarttuvat kiinni. 

Liinoissa pitää tyytyä pieniin magneetteihin. Sylinterimallinen on tehokkain pienessä tilassa ja sen 
pystyy orientoimaan (etelä-/pohjoisnapa) helpommin kuin muut. Helpoin tapa kiinnittää on 
yksinkertaisesti solmu, jonka sisälle magneetin laittaa. Kannattaa varmistaa muutamalla ompelutikillä 
tai tuplasolmulla. Kuvassa oleva magneetti on 5 mm x 9 mm. 



 

Purholta saa kahta erilaista narua. Toinen on vaahtomuovisisustainen "maailman suosituin 
taikurinaru" ja toinen on paksumpi ja ontto. Jälkimmäinen on erinomainen juurikin magneettikäyttöön 
ja narun sisälle menee sopivasti halkaisijaltaan 5 mm sauvamagneetti.  Magneetti liimataan ensin 
köyden sisälle, jonka jälkeen köyden päät siistitään haluamalla tavalla jättämällä joko sellaisekseen, 
snurraamalla langalla tai teippaamalla. Kutistesukkaa voi myös käyttää joka myös supistuessaan 
puristaa narua hieman magneettia vasten. Valkoista, liimalla varustettua kutisukkaa on harvinaista 
mutta sitä on olemassa. Tavallisen sukan väliin voi laittaa hieman liimaa, joka pitää liukkaan sukan 
paremmin kiinni. Kannattaa varoa, ettei magneetti lämpene liikaa kutisukkaa lämmitettäessä. 
Magneetti erottuu köyden päässä, joten se kannattaa maalata vaaleaksi. Maalipinnan olisi hyvä olla 
mahdollisimman tasainen, jotta jatkos näyttäisi suoralta. Maalikerros vaimentaa myös 
kytkeytymisääntä. Yksi magneetti riittää, vaikka kuvassa näkyykin kaksi peräkkäin olevaa. 

 

Koska magneetilla on kaksi napaa, etelä- ja pohjoinen, ja samannimiset hylkivät toisiaan ja erinimiset 

vetävät toisiaan puoleensa, voidaan magneetteja käyttää myös kohteiden etäännyttämiseen kun 

halutaan esim. pitää Topitti auki (vink vink !). Kun asentaa köysimagneetteja, kannattaa tarkkaan pohtia 

niiden napaisuudet, jos käyttää samassa tempussa useampia kuin kahta magneettia.  Hylkimisestä on 

apua silloin kun köyden päiden ei haluta tarrautuvan toisiinsa. Tämä myös kertoo tempun tekijälle, että 

nyt kyseessä on kaksi erinimistä köyden päätä.  

Jos tarvitaan voimakasta pitoa, pitää edelleen turvautua vanhanaikaiseen 

ruuvattavaan tai bajonettimalliseen köysigimmickiin (kuvassa ruuvimallinen). 

Mistähän muuten mahtaisi löytää bajonettityyppisiä? 



Taikasauvan sisälle pieni saumagneetti on ihan 

omiaan ja vain mielikuvitus on rajana. Taikasauvaa 

voi esim, roikottaa toisesta päästä ja antaa sen 

toimia heilurina. Valittavaan kohteeseen asennetaan 

magneetti jolloin sauvalla voi joko etsiä se tai hylätä 

kohde asentamalla magneetti toisin päin. Samaan 

tapaan voi myös käyttää heiluria kätkemällä sen 

sisään magneetti. Puoleenveto on kaikille tuttu ilmiö 

mutta hylkiminen on oudompi ilmiö, joten se voi 

katsojista tuntua mystiseltä eikä magneetti heti tule 

mieleen. 

On olemassa kaulakoruja esim. valokuvaa varten. Tällaista voi käyttää heilurina ja sisälle voi 

kätkeä magneetin. Jos sinne asentaa sauvamagneetin pystyyn, heiluri joko vetää puoleensa tai 

hylkii kohdetta, jonka sisällä on niinikään pystyyn asennettu sauvamagneetti. Lasisen ampullin 

sisälle voi laittaa paperirullan jonka sisälle laittaa sauvamagneetin.  Kukapa epäilisi paperirullan 

sisätävän magneettia. 
 

 

Pientä kompassia kädessä pitämällä voi paikantaa 
magneetin. Tätä voi kukin kehitellä haluamaansa suuntaan. 
Kompassin voi piilottaa kämmeneen esim. tekemällä siihen 
magneetittomasta langasta (messinki, kupari jne.) silmukan, 

jonka pujottaa sormeen. Kannattaa tehdä tarpeeksi väljä, 
jotta vermeen voi nopeasti hävittää taskuun. Langan on hyvä 
olla riittävän jäykkää, jotta se pitää muotonsa, koska muuten 

irrottaminen vaivihkaa voi olla haastavan hauskaa.  

 
 
 

 



 
 
 
 
Jos giljotinoi pelikortteja, magneeteilla voi rajata leikkuriin oikeat asetukset. Magneetin on oltava luja, 
kuten kuvassa oleva, sillä pienemmät liikkuvat pikkuhiljaa pois asetuksistaan. Pitoa voi lisätä 
alapuolelle asennetulla magneetilla.  
 

 
Pelikorttien työstämisessä on korvaamattomana apuvälineenä 3mm Corner Cutter joka maksaa 
AliExpressissä noin 16 euroa posteineen. Laadukas ja hyvä työkalu joka hakkaa mennen tullen 
askartelulelut (joita on muutenkin vaikea löytää noin pienenä). 

3mm R3 Corner Rounder Cutter Plier  



Pelikorteissa käytetään shimmejä eli ohuita metallilevyjä, 
jolloin kortti tarttuu magneettiin. Shimminä voi käyttää 
esim. rakotulkin ohuita mittaliuskoja, joiden jäykkyys on 
hyvä. Jos tarvitsee isompaa shimmiä, kannattaa käyttää 
ohutta (noin luokkaa 0,1 mm)  teräspeltiä, jollaisen voi 
leikata haluamansa kokoiseksi ja muotoiseksi. Kannattaa 
huomioida, ettei ruostumaton teräs tartu magneettiin.  
  

Magneettilevyä on olemassa useitakin eri paksuuksia ja 
myös tarralla olevia. Ohut on soveltuvaa esim. pelikortin 
taakse, eikä se paljon muuta metallissa kiinni pidäkään. 
Paksumpi (~2mm) kannattaa enemmän. Tätä on myös saatavana rullatavarana, joka ei kovin 
kummoisiin pysty, ja myös ohuena teippinä. Teippi jaksaa juuri ja juuri pitää paperiarkin esim. 
jääkaapin ovessa. Mainostoimistot toimittavat myös valmiiksi painettuja ja muotoon leikattuja 
magneettilevyjä jos joku haluaa suunnitella jotain raflaavampaa.  

 

Magneettista maalia on olemassa. Se tekee pinnasta "magneettisen" johon magneetti tarttuu. Maali 
ei tee pinnasta magneettia. Kovin suurta pitoa ei myöskään kannata odottaa. Lähinnä maali on 
tarkoitettu ilmoitustaulun tekemiseen ja siihen kiinnitetään papereita magneettinapeilla. Parempaan 
tulokseen pääsee käyttämällä teräslevyä, kuten poistetusta jääkaapista leikattua ovilevyä. Tämä käy 
myös magneettien säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Reunat kannattaa pyöristää viilaamalla ja 
mielellään myös teipata jottei pelti viiltele käsiä. Kannattaa yrittää löytää esim. sopiva varastohyllyn 
pala. Kodinkoneissa käytetty teräslevy on yleensä polttomaalattu eli erittäin kestävä ja siisti pinta. Jos 
tarvitsee tietyn palan sellaista, eikä itsellä satu olemaan metallipajaa, voi levyn viedä jollekin 
pikkupajalle ja pyytää siellä leikkaamaan siitä sopiva pala. Samalla hiovat terävät särmät. 



Sähkömagneetteja on hyvin monenlaisia. Lähinnä niiden ominta aluetta ovat erilaiset kauko-
ohjattavat temput, vaikkei mikään estäkään puettavia sähkömagneetteja. Sähkömagneettien huono 
puoli on suuri virrankulutus, joka on paristo- ja akkulaitteissa ongelma. Lisäksi jännitteen aleneminen 
voi tuottaa yhtäkkisiä epätoivottuja ilmiöitä. 

 Sähkömagneetteja on saatavana melko edullisesti ja 
sellaisen voi itsekin valmistaa. Sähkömagneetin teho 
voi helposti tuottaa pettymyksen, kun vertaa sellaisen 
kokoa kestomagneettiin.  Käytettäessä 
sähkömagneettia kannattaa huomioida, että siihen on 
syytä varata jonkin verran pelivaraa paristojen tai akun 
jännitten putoamisen takia. Magneetin teho putoaa 
hyvin nopeasti jännitteen notkahdettua, kun paristot tai 
akku alkaa loppua. Kannattaa aina ennen temppua 
varmistua näiden kunnosta ja etukäteen testata 
laitteiston käyttäytyminen jännitteen pudotessa, jotta 
tietää etukäteen, mitä odotettavissa on, jos tehot 
putoavat.  

Paristoja ja akkuja mitattaessa pitää jännite mitata 
kuormitettuna koska kuormittamaton jännite voi olla hyvä mutta kuormitettuna putoaa huomattavan 
alas. Kokemus kertoo, missä vaiheessa paristot tai akku kannattaa vaihtaa. Jos on kyse tärkeästä 
jutusta, siihen kannattaa uhrata uusien paristojen ja kunnollisen akun (ja vara-akun) hinta. Akkuja on 
monenlaisia eri kemioita joiden läpikäymiseen ei nyt ole mahdollisuutta. Kannattaa katsoa akkutyypin 
lataamisesta tietoja internetistä mutta etenkin Litiumioniakkujen lataamisesta on kirjoitettu paljon 
väärääkin tietoa. Tärkeintä olisi ladata, kun se on pudonnut noin 40% varaustilaan eikä pidä istuttaa 
täyteen ladattua jatkuvasti laturissa. Litiumioniakut eivät toimi kunnolla kylmässä. Ne kannattaa pitää 
suunnilleen huoneenlämpöisinä, mikäli mahdollista. 

Hälytyslaitteissa käytetään usein magneettiantureita, joissa magneetti kiinnitetään oveen tai ikkunaan 
ja sen ollessa lähellä hälytyslaitteen anturia, muuttaa anturissa olevan elektroniikan tilaa. Kun 
magneetti etääntyy, tila muuttuu ja hälytyslaite reagoi, Vanhanaikaisimmassa sovelluksessa kytkin 
avaa silmukan. Halvemmissa antureissa kytkimenä toimii metalliliuskoilla tehty kytkin, jota magneetti 
ohjaa mutta hiemankaan laadukkaammissa käytetään ns. Reed-relettä. Siinä on lasiputken sisällä 
metalliliuskat, joiden liikettä ohjataan ulkouolelta magneetilla. Näitä saa ostaa valmiina, jolloin laite on 
yleensä pieni valkoinen rasia, josta lähtee kaksi johtoa. Tätä ohjataan tavallisella kaapin 
magneettisalvalla. Reedreleputkia saa ostaa erikseen edullisesti ja niistä on mahdollista rakentaa 
hyvinkin pieniä ja varmatoimisia kytkimiä, joita pystyy ohjaamaan pienellä neodyymimagneetilla. 
Reed- eli kielirelettä voidaan ohjata myös lasiputken ympärille käämityllä kelalla, johon johdetaan 
sähkövirta. Reed-releen parhaita ominaisuuksia on suuri nopeus ja hermeettisyys, mikä antaa erittäin 
luotettavan ja hapettumattoman kytkennän.  

 



 

Magneettitemppuja: 

Henry Slade piti pitkään salassa1800-luvulla kehittämänsä rutiinin The Psychic Compass, jossa hän 
pystyi vaikuttamaan pöydällä olevan kompassin neulan liikkeeseen kenkään piilotetulla magneetilla. 
Olen kehittänyt (ensimmäisenäkö?) tästä The Extended Psychic Compassin, jossa pystyn 
vaikuttamaan pöydän toisella puolella istuvan henkilön edessä olevan kompassin neulaan. Salaisuus 
on teleskooppimallinen magneettinoukkija. Sen voi ostaa valmiina tai valmistaa vanhasta 
matkaradion antennista kiinnittämällä pienen magneetin sen päähän. Se vedetään pöydän alla auki, 
jonka jälkeen loppu onkin helppoa. Vastaavaa menetelmää voi käyttää myös mekaanisen kellon 
pysäyttämiseen tai esineiden siirtämiseen mutta magneetin on oltava isompi ja kiinnijäämisen riski 
toki suurenee, kun esineet alkavat liikuskella. Isompi magneetti voisi olla kätevämpi ja vähemmän 
paljastava, jos se on Sladen tapaan kengässä. Tähän voi myös käyttää pöydän alle kätkettyä, 
vivustolla tai langoilla siirrettävää magneettia mutta silloin juttu ei ole enää ihan extempore 
puhumattakaan improptusta.  

  
  

Minulla on myös tuollainen "arvontaheiluri" jonka olen ostanut 

AliExpressistä. Siinä on pohjassa useita magneetteja, joiden 

tarkoitus on pysäyttää pyörimään laitettu heiluri johonkin kohtaan. 

Poistamalla magneetit, tätä voi ohjata teleskooppimagneetilla 

pöydän alapuolelta. Liian selkeää ohjailua kannattaa välttää ja 

antaa heilurin liikkua vain hieman, ikäänkuin se ohjautuisi 

näkymättömän, maagisen käden siirtämänä. Silloin katsoja ehkä 

kuvittelee, että taikuri ohjailee heiluria esim. puhaltamalla. Jos 

antaa heilurille liian selkeitä ja tarkkoja liikkeitä, 

magneettigimmikin paljastuminen on enemmän kuin 

todennäköistä. 

Magnetic Decision  Pendulum 
   



Vielä yksi idea, jota en vielä kokeillut, mutta 
voisi toimiakin. Jokaisessa lapsiperheessä on 
varmaan ollut magneettitaulu, jolle piirretään 

magneettikynällä. 
  

Sellainen pöydälle ylösalaisin ja piirtää pöydän 
alla olevalla teleskooppimagneetilla kuvio. Se 
voisi vaikka olla numero tai vaikka nuoli, joka 

osoittaa henkilöä, jolle kadotettu esine on 
joutunut jne.  

 
Jos laitteen avaa, sen sisällä on ohut 
piirtokalvo, jonka sisällä jauhe on ja vivulla 
’kumitetaan’ piirros. Vipu liikuttaa 
magneettia pitkin pintaa poistaen kuvan. 
Laitteen ollessa pöydällä 
normaaliasennossa, voisi pöydän 
alapuolella olevalla magneetilla poistaa 
kirjoitusta. Magneetti voisi myös olla liinan 
alla piilossa ja laitetta liikutella päällä.  
Parastaehkä poistaa piirroslevy sisältä ja 

käyttää sitä sellaisenaan pöydällä. Näin 

ollen magneetti vaikuttaisi paremmin ja 

laitteesta tulisi vähemmän lelumainen.  
  

Täällä video laitteen avaamisesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gCL5WKPp0  

Rutiineita magneeteilla:  

Videoita: 

Creative Magic of Pavel 1-2 (naru- ja liinatemppuja) 

Secret Seminars Vol. 4 (Patrick Page) 

Rope it Up by Soma 

Randi Rain - PK Ring Effects 1-4 (pikkukivaa) 

Pocket Pal, a magnetic back-pocket holdout  

PK the Soft Way by Michael Boden  

Patrick Page's Money Bat  https://www.youtube.com/watch?v=1YXP_yD40xM 

Kirja:  

  Bob McAllister: Dot's Magi 
 

 

Kiitos lukijat! 

Olipa nettilehti! 

Hyvää joulua! 

https://www.youtube.com/watch?v=E7gCL5WKPp0

