
 

  
 

 

Suomen Taikurit RY Nettilehti 
Taikuus on jakamista varten 

Elokuu 2017 

Nettilehden uusi aikakausi! 
Tervetuloa uuteen nettilehteen. Tällä 
kertaa luvassa aivan mahtava setti! 
Puheenjohtaja Miika Pelkonen vaihtaa 
muutaman sanan. Ensimmäinen teksti 
on Sakari ”the Great Sake” 
Wileniukselta, jossa hän puhuu 
tulkinnastaan klassikkokorttitempusta. 
Seuraavaksi Miika Korkatin ja Joona 
Mäntysen mielenkiintoinen artikkeli 
”Kahden pakan teoria”. Sen jälkeen 
”Haiku-tuokio Maken kanssa.” Juha 
”Spongetrix” Salorinne on julkaissut 
meille tempun nimeltä ”Upside-down 
Cake”. Heti perään Heikki Varvikon 
tulkinta ja kommentit Juhan tempusta. 
Kaupan päälle vielä minun ja Iivari 
Mikkosen kyhäämä variaatio nimeltä 
”Downside-top Kek”. Meillä on kolme 
variaatiota samasta tempusta--tämä on 
uusi lisäys nettilehteen nimeltä 
Sessionti-nurkka!  Allekirjoittanut 
kirjoitti tekstin clickbait otsikolla: 
”Kuinka voittaa SM-kilpailut”.  

Taikuusmaailma on muuttumassa. 
Ennen salaisuudet ja tieto omittiin. 
Kilpailullisuus, kateus ja alkoholismi 

olivat tyypillisiä ilmiöitä. Omaa statusta 
nostettiin laskemalla muiden. Nykyään 
salaisuuksia ja tietoa jaetaan.  Kun taikuri 
päivittää someen hyvästä keikasta, muut 
ovat pääsääntöisesti onnellisia hänen 
puolestaan. Kun muiden statusta 
nostetaan, kaikkien status nousee. Totta 
kai nyt kirjoitin yleistäen, mutta uskon 
tähän uuteen suuntaan, ja haluan lehden 
heijastavan sitä. Haluan lehteen teidän 
tuottamaa materiaalia, yhteistyötä ja 
huumoria. Materiaali on mielellään 
monipuolista; kirjoititko runon 
taikuudesta, loitko meemin, sattuiko 
jotain hauskaa viime lastenkutsu 
keikallasi, onko sinulla jotain kysymyksiä 
nettilehden pitäjille, keksitkö tempun? 
Lähettäkää minulle kaikki! Lähettää voi 
anonyymisti tai nimellä. Yhteistyötä 
lisätään osiolla kuten Sessionti-nurkkaus, 
jossa moni sessioi samaa temppua. 
Toinen ajatus on parin kolmen taikurin 
kirjoittamia artikkeleita, hyödyntämällä 
helppokäyttöistä Google Docs’ia. Mutta 
kuten aina, alussa on monta polkua, ja 
muutaman nettilehden päästä oikea 
polku on selkeämpi. 

 

Heippa vaan kaikille. Olen Markus 

Tervo, uusi nettilehti keisari! Kiitos 

kunniasta. Pyrin julkaisemaan 

suhteellisen laadukkaan lehden joka 

kolmas kuukausi. Seuraava lehti 

saattaa näyttää täysin erilaiselta, 

sillä minulla on silloin enemmän 

varoitusaikaa.  

Olen ollut Suomen Taikurit RY’n jäsen 

muutaman vuoden ja pari niistä 

hallituksen jäsen. Taikuutta olen tehnyt 

vähän yli kolmetoista vuotta. Se on 

intohimoni ja päivittäinen rituaalini. 

Nettilehtiä en ole ikinä tuottanut, joten 

otan tämän haasteen mielenkiinnolla 

vastaan. 

Haluan kiittää kaikkia, jotka kirjoittivat 

artikkelin julkaistavaksi. Toivon, että 

lisää jäseniämme innostuu kirjoittamaan 

jotain nöyrään lehteemme, sen verran 

osaamista ja tietoa teiltä löytyy.  

Markus Tervo 

Huom! 

Minikongressi 

18.10 ravintola 

Nyyrikissä! 

Vieraana el jefe 

Woody Aragon! 

Suomen 

Taikurit RY 

syyskokous 

24.9! 

Tulikasteessa 

uudet jäsenet ja 

myös luento! 

 

 



Puheenjohtajan palsta 

 

MINIKONGRESSI 

 
 

Heippa kaikki, 

 

On taas se aika vuodesta kun on aika järjestää Minikongressi ja perinteiset 
ravintolataikuuden SM-kilpailut. Päivämäärä on 18.10. ja paikkana toimii teatteriravintola 
Nyyrikki - sama paikka jossa kisat järjestettiin viime vuonna. 

 

Tänä vuonna vierailevaksi luennoitsijaksi saamme todellisen korttitaikuuden mestarin - 
Woody Aragonin Espanjasta! Woodylta on juuri tullut ulos uusi kirja Memorandum ja mm. 
Penn & Teller ovat ottaneet Woodyn materiaalia ohjelmistoonsa hiljattain. Woody kiertää 
parhaillaan maailmaa luennoimassa ja esiintymässä tiukalla aikataululla, joten olemme 
onnekkaita kun saamme hänet vieraaksemme jälleen! 

 

Luento alkaa klo 18.00. Sitä ennen on kuitenkin ravintolakilpailujen karsinnat, jotka 
alkavat klo 16.00. Nyyrikissä. Kilpailupaikkoja on rajoitettu määrä ja kilpailupaikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ilmoittaudu ajoissa jos harkitset 
kilpailemista! Kilpailumaksu on 20e. Kilpailun voittaja saa tittelin lisäksi 250e. Toiseksi 
tullut saa 150e ja kolmoselle on luvassa 100e. 

 

Kongressin osallistumismaksu on 30e yhdistyksen jäsenille ja 40e muille. Pääsyn 
tapahtumaan ja kilpailumaksun voi lunastaa Nyyrikin ovelta tai suorittaa etukäteen 
yhdityksen tilille FI20 6601 0001 1995. 

 
 

Minikongressin aikataulu: 

 

15.30 Ilmoittautuminen kilpailuun 

16.00 Kilpailujen karsinnat 

17.00 Ilmoittautuminen kongressiin 

18.00 Luento: Woody Aragon 

20.00 Ravintolataikuuden SM finaali 

21.30 Kilpailun voittajan julkistaminen ja loppushow 

 

JA VIELÄ PARI ASIAA 

 

Kokeilemme jotain uutta nettilehden elävöittämiseksi ja olemme valinneet nettilehdelle 
uudeksi ja ensimmäiseksi päätoimittajaksi tuoreen lähitaikuuden Suomen mestarin 
Markus "Haaguruismi" Tervon! Hyvä Make! Esimerkillistä toimintaa! Uusi ulkoasu näkyy 
mahdollisesti jo tässä numerossa. 

 

Nettisivut päivittyvät myös entistä sähäkämmin tätä nykyä kun Tapani Värjölä siirtyy 
vastaamaan yhdistyksen tietoteknisestä puolesta. Hyvä Tapani! 

 

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään 24.9. Cirkossa klo 15.00 alkaen, joten 
merkkaa päivä kalenteriisi! Lisätietoja kokouksessa käsiteltävistä asioista myöhemmin. 

 
 
 
 

Miika Pelkonen 

Yhdistyksen puheenjohtaja 



Really Lazy Mans Card Trick 

Sakari Wilenius 

 

Mun nimi on Sakari Wilenius, osa teistä varmaan on kuullu musta. Oon se kaveri joka höpöttää ihan saakelisti 

ja tykkää tehä korttitemppuja. Oon tehnyt taikuutta 8 vuotta, nykyään melkeinpä ammatikseen. Markus pyysi 

kirjottamaan jotain kivaa tähän lehteen, ja ajattelin, että tää vois olla ihan kiva. Osan mielestä tää on varmasti 

tälläistä keksimällä keksittyä ja alkuperäinen on parempi-tyyppistä, mutta koska mua ei hittoakaan kiinnosta 

ajatteletko sä niin, niin julkisen tän nyt silti. Alun perin jaoin tämän ensimmäisen kerran viime syksynä Suomen 

Taikurit RY:n syyskokouksen yhteydessä järjestetyllä luennolla. Asiaan. 

 

Mä rakastan versioida vanhoja klassikoita. Vaikka suurin osa niistä on lähinnä omaksi iloksi ja pöytälaatikkoon, 

ajattelin jakaa teille yhden mun omista lemppareista, jota oon esittänyt niin keikoilla, kun vapaa-ajalla jengille. 

Mun tulkinnan Lazy Man's Card Trickistä.  

 

Lazy Man's Card Trick on alunperin Al Koranin temppu, jonka Harry Lorraine teki tunnetuksi 60-luvun alussa. 

Tempussa katsoja valitsee kortin, palauttaa pakkaan ja nostaa pakan niin monta kertaa kuin haluaa. Kuitenkin 

taikuri pystyy kertomaan kuinka mones katsojan valitsema kortti on pakan päältä laskettuna. Taikuri ei tempun 

nimen mukaisesti koske pakkaan laisinkaan. 

 

Oon aina diggaillu ihan kybällä kyseistä efektiä paperilta luettuna, mutta alkuperäisen rutiinin muutama 

tekninen juttu ei oo koskaan miellyttänyt, eikä idea taikurin laiskuudesta ole koskaan sopinut mulle, vaikka 

hiton laiska olenkin.  

 

Alkuperäiseen metodiin ja versioon voit tutustua muunmuuassa Royal Road To Card Magic, jossa metodi 

löytyy nimellä Think Stop. Harry Lorraynen kirjasta Close Up Card Magic, se löytyy nimellä Lazy Man's Card 

Trick. 

 

Rutiinin kaksi teknisesti häiritsevää asiaa oli, että pakka käännetään nostoja annettaessa jossain vaiheessa 

ympäri. Myös se, että lopuksi (katsojan kortin ollessa vaikka 11. kortti pakan päältä) kortteja laskettaessa 

pöydälle niitä ei voi kääntää kuvapuoli ylöspäin 

 

Mietin, miten asian voisi hoitaa niin, että pakkaa ei tarvitsisi kääntää ympäri nostoja annettaessa. Päädyin 

merkittyihin kortteihin, jotka tein itse. Merkityillä korteilla korttien ei tarvitse myöskään olla alkuperäisen tapaan 

numerojärjestyksessä, vaan ne voivat olla mitkä vain kortit. Tämä ratkaisi samalla myös toisen ongelman. Nyt 

kortit voidaan lopuksi jakaa kuvapuoli ylöspäin pöydälle tms.  

 

Valmistelut  

 

Rutiiniin tarvitset siis tavallisen pelikorttipakan, esimerkiksi Bicyclet tai muun yksityiskohtaisen taustan 

omaavan pakan, jonka tausta on helppo merkata.  

 

Valitse kolmisentoista korttia, mahdollisimman satunnaisia ja erilaisia kortteja. Ota pelikortin taustan värinen 

tussi ja poista tussista korkki. Seuraavaksi merkkaat yksitellen jokaiseen korttiin numeron. Ensimmäiseen 

numeron 2, seuraavaan 3, haluamasi tyylillä. Ensimmäisestä kortista voit vaikka värittää kaksi pikkuruista 

pallukkaa piiloon, seuraavasta kolme, sitä seuraavasta neljä, aina kolmanteentoista korttiin asti, josta pitäisi 

helposti olla luettavissa numero 14.  

 

Nyt sulla on kädessä läjä (13 kappaletta) kortteja, joihin jokaisen taustaan on merkattu luku kahdesta 

neljääntoista. Nyt järjestä kortit niin, että pöydälle menee ensimmäisenä kortti, jossa numero 2. Laita kortti 

kuvapuoli alaspäin. Seuraavaksi numero kolme. Jatka aina neljänteentoista numeroon asti, jolloin se jää pinon 

päälimmäiseksi. Tämän päälle tulee loppu korttipakka. Nyt olet valmis räjäyttämään katsojien mielen, tai 

tylsistyttämään heidät kuoliaaksi, riippuen kuinka mielenkiintoisen presentaation keksit rutiiniin. 

 

 



Esittäminen 

 

Sekoitat pakkaa niin, että pakan kolmetoista alinta korttia pysyvät samana. Sekoituksesta ei kannata tehdä 

liian isoa numeroa, kasuaali sekoittelu keskustelun lomassa riittää. Aseta pakka katsojan eteen pöydälle. Ei 

haittaa, vaikka se leviäisi pikkuisen katsojan eteen. Kun katsoja näkee, ettet niin sanotusti piittaa pakasta, se 

luo katsojalle todella kuvan sekoitetussa pakasta. Espanjan lahja maailmalle, Dani DaOrtiz, on joskus sanonut 

sen olevan paras valesekoitus mitä löytyy.  

 

Pyydät katsojaa nostamaan pinon pakan päältä ja sekoittamaan sen. Sekoitettuaan pakan, katsoja kurkistaa 

kädessään olevan pakan päällimmäisenä kortin ja muistamaan sen. Pyydä katsojaa palauttamaan pinon 

pakan päälle.  

 

Tässä kohtaa yleensä kysyn katsojalta "mitä mä voin tällä hetkellä tietää sun kortista?" 

 

Katsoja yleensä naurahtaa sen olevan pakan päällä johon totean, asian olevan näin.  

 

"Mä en kuitenkaan halua, että se jää pakan päälle, joten kun mä katson pois päin, niin voisitko sä nostaa 

pakan kerran, jotta se menee jonnekin keskelle."  

 

Käännyn pois päin ja katsoja tekee noston. Tadaa! Tempun tekninen suoritus on juuri tehty. Nyt valittu kortti 

on niiden aiemmin tekemäsi merkatun 13 kortin alapuolella, niinkuin Key Card konsanaan. Takaisin temppuun. 

Hän on viimeistellyt noston, sanon "itseasiassa sä voit antaa sille vielä toisen noston. Tai oikeastaan niin 

monta nostoa kuin haluat." 

Tässä kohtaa käännyn takaisin kohti katsojaa. Seuraavana tehtävänä on katsoja saada pysähtymään johonkin 

niistä kolmestatoista kortista, jonka taustalle sä teit aikasemmin merkinnät. Niin, että semmoinen kortti jää 

pakan päälimmäisiksi. 

 

Katsoja nostaa keskimäärin noin 3-6 kertaa ja näin ollen on hyvin mahdollista, että hän lopettaa nostot juuri 

oikean kortin kohdalla. 

Kuvitellaan, että katsoja pysähtyy niin, että päällimmäisenä on kortti, jonka taustaan on merkattu haluamallasi 

tavalla 8. Nyt tiedät, että katsojan valitsema kortti on kahdeksas kortti, koska valittu kortti meni pohjimmaisen 

kortin alle. Pohjimmaisesta oli numero 2. Merkkasit seitsämänteen korttiin numeron 8. Näet siitä suoraan 

oikean luvun, ilman plus- tai miinuslaskuja. 

 

Nyt voit paljastaa haluamallasi tavalla kortin olevan 8. Pakan päältä. Kortit voidaan jakaa kuvapuoli ylöspäin, 

eikä kukaan epäile sekuntiakaan pakan olevan järjestyksessä. 

 

Ihmettelet varmasti, miksi kävin rutiinin läpi näin vauhdilla. Syy on se, että tämä ei itsessään tee rutiinista 

vahvaa, vaan muutamat yksityiskohdat mitkä lopulta myyvät en katsojalle. 

 

Yksityiskohdat 

 

Presentaatio. Presentaation täytyy liittyä jotenkin prosessiin. Pelkästään taidonnäytteenä tämä on tylsä. Oma 

presentaationi liittyy laymaneille esiinnyttäessä Mahdi Gilbertiin ja hänen taikuuteensa, oikeastaan mun 

ensireaktioon kuullessani hänestä. Ilman käsiä toimiminen liittyy siis tähän. Tai ainakin niin silloin kuvittelin, 

ennen kuin tapasin Mahdin. Tässä on myös omakohtainen tunneside, jolloin katsojat aistivat sen olevan mulle 

tärkeä. Siitä tulee heillekin kiinnostavampi, koska he näkevät mun olevan siitä kiinnostuneempi. Voit myös 

esittää sen alkuperäisellä presentaatiolla. 

 

Nostojen vapaus. Muistuta katsojaa muutamassa välissä, että he saivat alussa sekoittaa ja nyt nostaa niin 

monta kertaa kuin halusivat. (Alussa he saivat sekoittaa nostamansa pinon, eivät koko pakkaa. Mutta sun 

valesekoitukset yhdistettynä heidän sekoittamaan pinoon ja kun toteat heidän sekoittaneen, niin tunnin päästä 

kysyttäessä he muistavat sekoittaneensa koko pakan. Nostoja he saavat tehdä todella niin monta kuin 

haluavat. Tämän kokonaismielikuvan myyminen on tärkeää. 

 

Huomioita 

 

Entä jos katsojat jostain syystä sanovat korttien olevan merkatut? 



 

Mulle on henkilökohtaisesti kerran käynyt näin, silloin katsoja oletti valitun kortin olevan merkitty ja tutki sitä 

pitkään. Muut kortit olivat turvassa pakassa sekoitettuna muiden joukkoon.  

 

Entä jos katsoja sekoittaa pakan nostovaiheessa? 

 

Tee eri temppu. 

 

Kiva pikkujuttu on, että tämä resetoituu itsestään. Lopuksi kun kortit on jaettu kuvapuoli ylöspäin pöydälle. 

Nosta pino ja käännä se kuvapuoli alaspäin takaisin päälle. Nyt nostamalla pakan pohjalle kortin, jonka 

taustaan on merkattu 2, tempun voi esittää uudestaan. 

 

 

Lopuksi 

 

En tiedä, onko tämä mun versio mistään kotosin. Ehkä sä et tykkää, jos pakassa on merkittyjä kortteja tai tää 

on liian monimutkainen näin tylsän tempun esittämiseen. 

 

Mä kuitenkin tykkään siitä. Se on keikoilla saanu jengin ihan pähkinöiks presentaation avulla ja keikan jälkeen 

jengi on tullu puhumaan kuinka kova toi oli. Lisäksi oman presentaation kanssa se on aidosti mielenkiintoinen 

esittää, jolloin se näkyy todella.  

 

Pete Purho sanoi vuosi sitten, ettei muista kenenkään käyttäneen tätä metodia tässä rutiinissa. Sekin on cool 

juttu.  

 

Paskapierunallekarhusecondquality. 

 

Kirjoitin ton ihan vaan siks, et jos joku jaksoi lukee tänne asti, niin se sai pienen wtf-hetken.  

 

Kiitos että luit tän. 

Kivaa syksyä jengi  

-Sakari 

 

Ps. Jos jollekin tuli kysymyksiä tai ei ymmärtänyt, mitä joku jossakin kohtaa tarkotti, niin meilaa 

mulle Sakari.wilenius@gmail.com, niin kerron enemmän kun mielellään! 

 

Kahden pakan teoria 

Miika Korkatti ja Joona Mäntynen 

 

Tässä tekstissä heitän tehosekoittimeen teorian, jota olen miettinyt ja koeajanut viime aikoina paljon. Itse 

asiassa se ei ole edes oma teoriani, vaan sen esitteli minulle hyvä ystäväni Joona Mäntynen. Olemme myös 

paljon keskustelleet tästä kyseisestä ajatuksesta. Kahden pakan teoria on loppujen lopuksi hyvin 

yksinkertainen. Kortti valitaan pakasta A, mutta se löydetään pakasta B. Mitä teoria esittää on se, että jos ja 

kun katsojan valitsema kortti löydetään toisesta pakasta, niin joidenkin efektien kohdalla se on 

eksponentiaalisesti maallikon mielestä mahdottomampaa, kuin se, että valittu kortti löydetään pakasta, mistä 

se alunperin valittiin. 

 

mailto:Sakari.wilenius@gmail.com


Teoria sai alkunsa havainnosta, joka syntyi esiintymistilanteessa. Muutaman vuoden tutkimisen ja 

menestyksekkään kokeilun pohjalta ideasta syntyi oma teoriansa. Teoria antaa näkökulmia siihen, miten 

yksinkertaisen elementin lisäämällä voidaan tehdä valitun kortin löytämisestä näennäisesti entistäkin 

mahdottomampaa. Lisäksi tietysti, kuinka tämä voidaan saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja helposti. 

Kokemukseni mukaan kahden pakan teoriaa hyödyntämällä monista efekteistä, joita olemme aiemmin 

esittäneet yhdellä ja samalla pakalla, voidaan löytää uusia syvyyksiä. Seuraavaksi avaan teoriaa hieman 

enemmän, ja tuon esille joitain käytännön sovelluksia. Toivottavasti löydät tästä tekstistä jotain hyvää ja 

mielenkiintoista pohdittavaa itsellesi! 

 

Mistä siis on kysymys 

Darwin Ortiz toteaa kirjassaan Strong Magic (1995) osuvasti, että yksi tärkeimmistä tekijöistä taikuuden 

vahvuuden kannalta on se, kuinka vakuuttuneita katsojat ovat siitä, mitä taikuri haluaa saada heidät 

uskomaan. Esimerkiksi se, kuinka vakuuttuneita katsojat ovat siitä, että kolikko on taikurin kädessä, sitä 

vahvemmin he reagoivat sen katoamiseen. Darwin Ortiz jatkaa kirjassaan, että lähes jokainen temppu on 

jaoteltavissa kahteen osaan: on noin sanottu valmisteleva vaihe eli "expository phase" sekä taianomainen 

vaihe eli "magical phase". Esimerkiksi Oil and Water-plotissa se, että taikuri sekoittaa taianomaista ilmiötä 

varten mustat ja punaiset keskenään 

sekaisin on valmisteleva vaihe. Puolestaan se, kun kortit erkaantuvat toisistaan, on taianomainen vaihe. 

Darwin esittää, että mitä vakuuttavampi valmisteleva vaihe on, niin sitä voimakkaampi efektin kliimaksi on. 

 

Miten tämä liittyy kahden pakan teoriaan? Voimme vetää Darwinin ajattelusta seuraavan johtopäätöksen: mitä 

vakuuttuneempia katsojat ovat siitä, ettei taikuri voi löytää valittua korttia, sen hämmästyneempiä he ovat, kun 

taikuri onnistuu löytämään valintakortin. Kuten sanottua, kahden pakan teoria pyrkii antamaan vastauksia 

kysymykseen, miten tehdä valitun kortin löytämisestä mahdollisimman mahdotonta katsojan näkökulmasta. 

Kahden pakan teorian avulla pyritään vahvistamaan valmistelevaa vaihetta, joka edeltää taianomaista 

vaihetta. 

 

Perinteisesti yksi parhaimmista tavoista vakuuttaa katsoja siitä, ettei taikuri voi löytää valittua korttia, on tehdä 

kortin valintaprosessista reilu ja antaa katsojan itsensä sekoittaa valintakortti takaisin pakkaan. Mitä lisäarvoa 

toisi se, että valittu kortti löydetään toisesta pakasta? 

 

Kahden pakan teoria esittää, että monien efektien kohdalla katsojat ymmärtävät intuitiivisesti sen, että kun he 

valitsivat kortin, vaikutti tämä jotenkin siihen, että taikuri löysi valitun kortin pakasta. Monesti tämä vaatii 

esimerkiksi sen, että katsoja on ennenkin nähnyt temppuja, joissa taikuri onnistuu löytämään valitun kortin 

pakasta. Eli katsoja tietää, että taikurin on mahdollista löytää valittu kortti hyvin sekoitetusta pakasta. Katsojat 

eivät tietenkään voi (toivottavasti) ymmärtää, miten taikuri löysi valitun kortin. He kuitenkin kokevat, että heillä 

pitää olla jokin kosketuspinta valitsemaansa korttiin, jotta sen voi myöhemmin löytää pakasta. Esimerkiksi 

kortti pitää ensin konkreettisesti valita pakasta. Tästä syystä teoria esittääkin, että katsojat kokevat 

intuitiivisesti, ettei korttia voi löytää pakasta B, koska heillä ei ole ollut missään vaiheessa minkäänlaista 

kosketuspintaa valitsemaansa korttiin pakassa B. Eli katsojat ovat syvällisemmällä tasolla vakuuttuneempia, 

ettei taikuri voi löytää valittua korttia. Kyse ei ole varsinaisesti järjen tasolla tapahtuvasta päätelmästä, vaan 



tunnetason kokemuksesta. 

 

Mielikuvaharjoitus 

Tein mielenkiinnosta seuraavan kirjallisen mielikuvaharjoituksen ja kierrätin sitä maallikoiden keskuudessa. 

Taikureille tein lähes vastaavanlaisen harjoitteen, jota myös kierrätin. Taikureiden versiossa kysyttiin, mitä he 

ajattelevat, kuinka maallikko kokisi ja vastaisi. Seuraava tarkka versio on se, mikä lähetettiin maallikoille. Pidin 

tärkeänä, että ennen testiä asiasta ei keskustella mitään, jotta vastaaja voi itse pohtia näkemystään. 

Toisekseen jokainen testi tehtiin yksityiskeskustelun kautta, eikä niissä ollut muita osanottajia samaan aikaan. 

 

"Moi! Teen yhtä taikurilehteä varten tutkimusta. Voitko ystävällisesti osallistua anonyymisti pienimuotoiseen 

tutkimukseen? Lue seuraava mielikuvaharjoitus ja vastaa: 

 

Kuvittele, että taikuri antaa sinulle korttipakan. Saat sekoitella sitä kaikessa rauhassa, jonka jälkeen otat yhden 

kortin ja katsot sen. Sekoitat kortin takaisin pakkaan. Nyt mieti, kumman tunnet ja koet mahdottomampana: 

sen, että taikuri löytää korttisi pakasta, josta kortti on alunperin valittu vai toisesta pakasta, joka on ollut 

pöydällä? Koetko näiden kahden välillä eroa? Kummasta pakasta haluaisit, että kortti löydetään? Pakasta B 

löydettävä kortti olisi pakasta A valittua korttia vastaava kortti, ei kirjaimellisesti sama objekti.” 

 

Keräsin vastaukset 50 maallikolta ja 30 taikurilta. Jaoin taikurit parhaan arviointikykyni mukaan kahteen 

kategoriaan: amatöörit ja ammattilaistason tekijät. Kymmenestä amatööristä 100% ajatteli, että maallikko 

kokisi mahdottomampana, että kortti löydettäisiin toisesta pakasta. Kahdestakymmenestä ammattilaistason 

tekijästä ainoastaan 35% ajatteli, että maallikko kokisi mahdottomampana, että kortti löydettäisiin toisesta 

pakasta. Viidestäkymmenestä maallikosta 98% koki mahdottomampana, että kortti löydettäisiin toisesta 

pakasta ja haluaisi, että kortti löydetään toisesta pakasta. 

 

On selvää, että maallikon näkökulmasta näiden kahden välillä on suuri ero. Kirjallinen kysely puhuu samaa 

kieltä kuin käytännön kokeilut. Myös livetilanteissa katsojat lähes poikkeuksetta sanovat, että kortin löytäminen 

toisesta pakasta tuntuu mahdottomammalta. He myös haluavat, että kortti löydetään toisesta pakasta. Eli 

lisäämällä toisen pakan, voimme potentiaalisesti vahvistaa kokemusta siitä, ettei valitun kortin löytäminen ole 

mahdollista. Toki tämä riippuu suoraan katsojan vakuuttuneisuudesta sen suhteen, ettei taikuri tiedä valittua 

korttia valintaprosessin jälkeen. Jos katsoja on täysin vakuuttunut, ettei taikuri voi tietää valittua korttia, ja ettei 

taikuri voi löytääkään kyseistä korttia, olemme hyvässä asemassa. Miten voimme sitten lähteä hyödyntämään 

kahden pakan teorian ehdottamia etuja? 

 

Mitä iloa tästä kaikesta on 

Taikurit ovat monesti hyödyntäneet kahta tai useampaa pakkaa erilaisissa konteksteissa. Usein tämä on tehty 

niin, että taikurilla on ollut eristettynä toinen korttipakka, johon ei olla koskettu. Tätä korttipakkaa on sitten 

hyödynnetty eri tavoilla taianomaisessa vaiheessa. Esimerkiksi efektinä voisi olla, että valittu kortti siirtyy 

pakasta A pakkaan B. Kahden pakan teoria tuo esille toisenlaisen näkökulman. Siinä olennaista ei ole se, että 

pakka B pysyisi koskemattomana. Kyse on siitä, että valintakortti pysyy koskemattomana, eli katsojalla ei ole 



mitään kosketuspintaa valitsemaansa korttiin pakassa B. Tällä tavalla pyritään vahvistamaan efektin 

valmistelevaa vaihetta. On tärkeää huomata, että teorian onnistumisen kannalta on tärkeää, ettei valittua 

korttia ensin löydetä pakasta A, josta se alunperin valittiin. Taikurin saattaa olla hyvä käsitellä mahdollisimman 

vähän pakkaa A kortin valinnan jälkeen. Toinen huomionarvoinen asia on, että teorian tuloksellisuus on pitkälti 

riippuvainen taikurin kyvystä mehustaa tilanteesta kaikki irti. Katsojan on tärkeää todella kokea, kuinka 

mahdotonta hänen korttinsa löytyminen on. 

 

Seuraava esimerkki tuo esille yhden helpoimmista ja parhaimmista tavoista hyödyntää tätä teoriaa. Taikuri 

forcettaa tietyn kortin pakasta A, jonka jälkeen katsoja saa sekoittaa valitsemansa kortin pakkaan. Katsoja 

kokee jo tässä vaiheessa epäuskoa sen suhteen, että taikuri voisi löytää hänen korttinsa pakasta. Tämän 

jälkeen taikuri kasvattaa epäuskoa esittelemällä toisen pakan, joka on pöydällä. Katsoja kokee intuitiivisesti, 

että tämä on entistä mahdottomampaa - taikurin ei pitäisi pystyä mitenkään löytämään valittua korttia tästä 

toisesta pakasta. Teoria ehdottaa, että monissa tilanteissa saattaa olla tärkeää, että katsoja on ensin 

kokemustasolla vakuuttunut, ettei taikuri voi löytää valittua korttia pakasta A, ennen kuin hän osaa täysin 

arvostaa sitä, ettei se voi löytyä pakasta B. 

 

Yksi etu kahden pakan hyödyntämisessä on se, ettei taikurin tarvitse kontrolloida korttia, koska se voi olla 

oikealla paikalla pakassa B jo alusta alkaen. Eli siinä missä taikurin olisi perinteisesti pitänyt palmeerata kortti 

ennen katsojan sekoitusta, tai sekoituksen jälkeen saada kortti takaisin kontrolliin, taikuri voi huolettomasti 

antaa pakan A katsojan sekoitettavaksi. Pakkaa B ei tarvitse sekoittaa, paitsi jos esitettävän efektin kannalta 

on oleellista, ettei taikuri tiedä pakan järjestystä. Lähtökohtaisesti kuitenkin riittää, että pakka B on vaikkapa 

näennäisesti satunnaisessa järjestyksessä - koska taikuri ei tiedä valittua korttia, toisen pakan järjestyksellä ei 

ole väliä. Pakka B voi myös olla sinetöity, jolloin se avataan vasta esityksen yhteydessä. Tällöin kortit ovat 

järjestyksessä. Voit siis tehdä pakkaan B haluamiasi järjestelyitä tai olla tekemättä. Tarvittaessa voit toki tehdä 

myös muutamia valesekoituksia. 

 

Käytännön sovelluksia 

Seuraavaksi tuon esille lyhyesti kaksi eri efektiä, joissa voit hyödyntää edellä käytyä aloitusta. Nämä ovat 

esimerkkejä efekteistä, joiden kohdalla olen muun muassa hyödyntänyt kahden pakan teoriaa. Tein niitä ensin 

yhdellä pakalla, mutta sitten lisäsin toisen pakan. Päivitys on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. On ollut 

mielenkiintoista huomata, kuinka tämä lähestymistapa on kasvattanut katsojien reaktiota rutiinin kliimaksiin. 

On myös huomattavaa, kuinka se on lisännyt katsojien "Ei muuten varmasti.." -tunnetilaa jo rutiinin 

valmistelevassa vaiheessa. Jo pelkästään katsojien huomion kuljettaminen toiseen pakkaan on synnyttänyt 

äänekkäitä reaktioita; "Joo. Ei muuten varmasti ole mahdollista." Kun on kysytty, niin katsojat ovat itse 

sanoneet ääneen, että kortin löytäminen toisesta pakasta tuntuu mahdottomammalta. 

 

1. Klassinen efekti kahden pakan teorialla 

Taikuri forcettaa pakasta A katsojalle kortin X. Katsoja sekoittaa valintakortin pakkaan A. Taikuri tuo huomion 

pakkaan B, johon taikuri on etukäteen asettanut pakan päälle jokerin ja sen alapuolelle pakasta A valintakorttia 

vastaavan kortin X. Taikuri kertoo, että katsojan tehtävänä olisi löytää valittu kortti. Katsojalle esitellään jokeri 



ja taikuri toteuttaa sillä top changen. Katsojalle annetaan ohjeet työntää "jokeri" pakan B väliin. Huomio 

tuodaan kortteihin, jonka väliin katsoja on työntänyt kortin. Myöhemmin selviää, että jokeri on vaihtunut 

katsojan valitsemaksi kortiksi. Vaihtoehtoinen tyyli on esimerkiksi laittaa etukäteen pakan B päälle katsojan 

pakasta A valintakorttia vastaava kortti X ja sen alapuolelle jokeri. Näin kortinmuutos pakan välissä voidaan 

toteuttaa kääntämällä aluksi kaksi korttia yhtenä (Double lift). 

 

2. Klassinen efekti kahden pakan teorialla 

Taikuri forcettaa pakasta A katsojalle kortin X. Katsoja sekoittaa valintakortin pakkaan A. Taikuri tuo huomion 

pakkaan B, johon taikuri on etukäteen asettanut pakan päälle pakasta A valintakorttia vastaavan kortin X. 

Taikuri kertoo, että katsojan tehtävänä on sanoa “Seis” kortin kohdalla, jonka hän epäilee olevan valittu kortti. 

Taikuri jakaa pakan B toista korttia (second deal) ja katsoja pysäyttää taikurin valitsemassaan kohdassa. 

Valintakortti löytyy kohdasta, johon katsoja pysähtyi. Vaihtoehtoinen tyyli on esimerkiksi laittaa etukäteen 

pakasta A valintakorttia vastaava kortti X pakan B pohjalle tai toiseksi alimmaiseksi. Tämän jälkeen voi 

hyödyntää Glidea.  

 

Note: Jätän sinun päätettäväksi, miten haluat tuoda toisen pakan mukaan esitykseen. Yksi hyvä keino voi olla 

se, että toinen pakka esitellään aluksi lyhyesti, mutta sanotaan, ettei sitä tarvita vielä. Näin pakka ei tule 

täytenä yllätyksenä myöhemmin. Voit myös itse päättää, miten haluat viedä huomion pakkaan B rutiinin 

aikana. Oman kokemukseni mukaan katsoja ei koe toisen pakan käyttöä sekavana, jos sitä käytetään oikein. 

Voi myös olla hyvä, tilanteesta riippuen, että toista pakkaa ei käytetä vielä ensimmäisten temppujen aikana. 

Teoria pääsee oikeuksiinsa, kun katsoja on jo huomannut, että taikuri pystyy löytämään kortin sekoitetusta 

pakasta. 

 

Loppusanat 

Taikuudessa erityisen paljon minua on kiehtonut se, kuinka pieniä yksityiskohtia hiomalla monista jutuista 

saadaan paljon voimakkaampia. Olen kokenut, että nimenomaan pienissä yksityiskohdissa ja niiden 

pyörittelemisessä piilee voimakkaan taikuuden salaisuus. Olen vakuuttunut, että kahden pakan teorian 

hyödyntäminen fiksusti eri konteksteissa voi tuoda uusia ulottuvuuksia jopa moniin meille tuttuihin ja 

perinteisiin efekteihin. Puhumattakaan siitä, että sitä lähdettäisiin hyödyntämään johonkin kovemman luokan 

underground taikuuteen. Toki tämä teoria sopii paremmin käytettäväksi toisiin efekteihin kuin toisiin. Taikurin 

tehtäväksi jää miettiä, miten tätä teoriaa voisi hyödyntää omassa työskentelyssä. Olen tyytynyt tuomaan 

suppeasti esille kahden pakan teorian tarjoamia näköaloja. Paljon voisi vielä sanoa. Kuitenkin on hyvä laittaa 

piste johonkin. Joonalta voi halutessaan kysyä lisää teoriasta, kokemuksista, efekti-ideoista ja niin edelleen. 

Toivon, että voisit ainakin kokeilla esitettyä teoriaa niin, kuin on kuvattu. Mielelläni haluaisin kuulla 

kokemuksistasi sen parissa. 

 

Toivottavasti hetki kanssani oli sinulle antoisa, 

 

Miika Korkatti Lempäälässä 2017 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haiku-tuokio Maken kanssa 

Lähitaikuri 

Lähibaarissa kiertää 

Taistelu alkaa 
 

Taikuri kysyy 

Ja taistelun häviää 

Huono aloitus 
  

Pöydän johtajan 

Taikurin tulee voittaa 

Ennen kuin jatkaa 
 

Kissa ja hiiri 

Taikuri ja katsoja 

Leikki alussa 
 

Älä pelkää nyt 

Muuten haistavat veren 

Ja mua väheksyy 
 

Uusi pöytä taas 

Kännissä antamassa 

Tee vahvaa nopeaa 
 

Ilta on hyvä 

Taikurilla flow päällä 

Rakkaus ilmassa 
 

Lähitaikuus on 

Taikuutta aidoimmillaan 

Muurit voi murtaa 
 

Seuraavaan lehteen 

Teiltä materiaalia 

Tai sit haikuja 
 



Sessionti-nurkka! Tänään close-up matolla: 
Upside-down cake 
 

Efekti: Katsoja valitsee vapaasti jonkun kortin, taikuri antaa pakan katsojalle ja pistää valitun 

kortin katsojan nostamaan väliin, katsoja tekee jonkin taikaeleen ja kortti löytyy kääntyneenä 

pakasta. 

 

Metodi: Taikuri alottaa perinteisesti sanomalla “Ota kortti” ja levittämällä kortteja 

viuhkamaisesti katsojalle, mutta ennenkuin katsoja ehtii ottaa kortin, taikuri kommentoi tämän 

olevan se perinteinen tyyli, joten nyt tehdään jotain vähän erilaista ja samalla taikuri kääntää 

pakan ympäri, paitsi alimmaisen kortin, joka jää edelleen kuvapuoli alaspäin muun pakan alle. 

Tämän kortin voi peittää kääntämällä viuhkattu pakka sen päälle, jonka jälkeen pakka tasataan. 

 

Sitten kortteja viuhkataan kuvapuoli ylöspäin katsojalle, josta katsoja saa vapaasti valita minkä 

tahansa kortin. <Tähän jotain smalltalkia ja kortin arvon kertaamista> 

Valinnan jälkeen kortti asetetaan pakan alle kuvapuoli ylöspäin. Tilanne on siis nyt se, että 

alimpana on katsojan valitsema kortti kuvapuoli ylöspäin, sen päällä on kortti nurinpäin ja loput 

pakasta on sen päällä kuvapuoli ylöspäin. 

 

Pakka käännetään ympäri siten, että katsoja ei näe toisiksipäällimmäistä korttia, päällimmäistä 

voi käsittelystä riippuen vielä pitää hiukan ulkona pakasta tai käsitellä tämän vaiheen siten, että 

ei ole mitenkään epäselvää, että katsojan valitsema kortti on päällimmäisenä, vaikka sen 

kuvapuolta ei enää kohta näekään. 

 

Ota kaksi päällimmäistä korttia yhtenä, katsojalle vaikutelman tulisi olla, että sinulla on nyt 

valittu kortti kädessä. Ojenna loppupakka katsojalle, voit tässä vaikka “katsoa” valittua korttia 

(oikeasti näet toisen kortin selkämyksen) ja todeta jotain tyyliin “Kohta koitetaan jotain jännää 

tällä <Katsojan valitsema kortti>”. 

 

Kun katsojalla on pakka kuvapuoli alaspäin, pyydä häntä leikkaamaan pakka mistä kohtaa 

tahansa, johonka katsoja haluaa kortin palautettavan (Tässä voi puhua jotain taikavoimien 

lainaamisesta katsojalle tempun ajaksi tai muuta sellaista). Tämän vaiheen aikana tai edellisen 

puhumiskohdan paikkeilla sinun tulee nyt kääntää kortit (Eli pyöräytät sen kahden kortin pinon 

toistepäin kääntämällä rannetta tai muulla lempimetodillasi huomaamattomasti).  

Varovasti pistä kortit leikattuun kohtaan ja opasta katsojaa laittamaan loput kortit sen päälle. 

 

Kaikki työ tehty, katsojan kortti on pakassa toisinpäin ja nyt vaan puhutaan ja mehustellaan 

tilanteella kunnes katsoja levittää kortteja ja löytää korttinsa olevan kääntynyt pakassa hänen 

itsensä toimesta.  

 

Heikki Varvikon tulkinta ja kommentit 

Ensinnäkin pidin Juhan tempusta kovasti. Efektiltään ”yksinkertainen,” selkeä ja nopea temppu 

joka katsojan on helppo ymmärtää ja muistaa. Juuri sellainen temppu mitä tykkään tällä 

hetkellä esittää. 



Tempun handlingissä oli kuitenkin muutamia kohtia, jotka tuntuivat minusta epäloogisilta 

(kuten valitun kortin käyttäminen pakan pohjalla), joten keskityin temppua pohtiessani 

lähinnä yksinkertaistamaan handlingiä. 

 

Tähän väliin disclaimer: Olen korttien kanssa korkeintaan keskinkertainen, joten samasta 

efektistä on varmasti kehitetty useita puhtaasti sorminäppäryyteen perustuvia versioita ja 

muiden repertuaarista löytyy varmasti tekniikoita jota tämän mahdollistavat. Minulta ei 

kuitenkaan löydy ja tämän palstan idea on kuitenkin saada tempulleen paljon erilaista 

palautetta. 

 

Itse lisäsin pakkaan päällimmäiseksi double backkerin, joka eliminoi tarpeen kääntää pakan 

pohjimmainen kortti ympäri ja valitun kortin käyttämisen pakan pohjalla. Lisäksi katsoja voi 

valita kortin viuhkasta joka on kuvapuoli ylöspäin tai alaspäin. Mielestäni on tärkeää jos esitän 

useamman ”ota kortti” tempun samassa setissä, valitaan kortit aina samalla tavalla. 

Kun katsoja on valinnut korttinsa, asetan sen kuvapuoli ylöspäin pakan (ja double backerin) 

päälle, käännän ympäri ja otan molemmat kortit yhtenä korttina oikeaan käteeni. 

Pidän kortista kiinni peukalolla ja keskisormella lyhyiltä sivuilta, nostan sen ”kuvapuoli” 

(valitun kortin selkäpuoli) kohti kasvojani ja kertaan ääneen valitun kortin arvon. Samalla kun 

ojennan pakan katsojalle ja pyydän nostamaan puolet pakasta pöydälle, oikea käteni jossa 

kortti on, putoaa rentona sivulleni ja samalla käännä etusormellani kortin ympäri. 

Asetan molemmat kortit yhtenä katsojan leikkaamaan kohtaan (valittu kortti on tässä 

vaiheessa siis kuvapuoli ylöspäin double backerin alla), otan loppu pakan katsojalta ja laitan 

loppujen korttien päälle. 

Työ on tehty, yksi minkä voisi tehdä on kysyä katsojalta mitä hän haluaa kortille tapahtuvan ja 

forcettaa mentaalisesti/verbaalisesti hänet pyytämään, että kortti kääntyy ympäri. Tämä on 

kuitenkin jotain mitä en itse osaa, mutta mahdollista se on. 

Jokaisen pitää toki itse päättää onko järkevää lisätä pakkaan gimmicki tällaista temppua 

varten, varsinkin jos ei käytä double backeriä useammassa tempussa, mutta itse tämän nyt 

muutaman kerran tehneenä se ei minusta ole ongelma. Itse olen siivonnut gimmickin pakasta 

samalla kun otan sieltä jokerit pois ennen seuraavaa temppua. 

 

Downside-top kek 

Markus Tervo & Iivari Mikkonen 

Tässä on minun ja Markus Tervon sessioinnin yhteishedelmä, variaatio #3 Juhan temppuun: 

Upsidedown cake. Halusimme tehdä tempun käsittelystä sulavamman ja yksinkertaisemman, 

eli suoraviivaisemman. Teksti itsessään on kaikkea muuta kuin suoraviivainen, mutta kokeile 



sitä kortit kädessä. Saatat yllättyä sen suoraviivaisuudesta. Teksti on kirjoitettu oikeistolaisille, 

sori vasurit!  

Taikuri levittää kortit pöydälle (ribbon spread) ja pyytää katsojaa koskettamaan korttia ja 

avaamaan sen. Taikuri voi tässä vaiheessa sanoa, että ei haittaa, vaikka hän näkee kortin, sillä 

on nähnyt kyseisen tempun aikaisemminkin. Tämä puhe aiheuttaa naurunkaltaisen reaktion 

yleisössä, eli taikurilla on erinomainen hetki palmeerata kortti pakan päältä oikeaan käteen 

(pakka on naama alaspäin). Kuva 1. Huom! Ruutu neljä on valittu. 

Seuraavaksi taikuri ojentaa pakan katsojalle vasurilla. Samaan aikaan taikuri vetää valitun 

kortin pöydältä kädellä jossa on kortti palmeerattuna. Kuva 2. Korttia nostettaessa syntyy 

tuplanosto, jossa on naamat vastakkain. (Tälle hetkelle misdirectiona toimii siis se, että katsoja 

vastaanottaa pakan.) Taikuri siirtää tämän tuplanoston juuri vapautuneeseen vasuriinsa ja 

tasaa kortit molemmin käsin. Kuva 3.  

Tässä syntyy pieni epäloogisuus, valittu kortti mystisesti kääntyy ympäri, mutta taikuri 

rukoilee, että katsojalle pakan vastaanottaminen on tarpeeksi suuri misdirection. Taikuri 

pyytää katsojaa leikkaamaan pakan ja laittavan pinon pöydälle. Taikuri samalla harrastaa 

sanatonta viestintää miimailemalla oikealla kädellä pakan leikkaamista pöydälle. (Tämän eleen 

suorittaminen on myös syy tuplan siirtämiselle oikeasta kädestä vasuriin.) Kun pakka on 

katsojien toimesta leikattu, kurkkaa taikuri vielä valittua korttia. Hän suorittaa sen ottamalla 

tuplan vasurista oikean käden end/biddle otteeseen ja kääntäen kämmenselkää yleisölle. 

Taikuri lausuu valitun kortin. (Taikuri näkee oikeasti vain valitun kortin taustan; miscall!) 

Tämän jälkeen taikuri asettaa tupla kortin pöytä pinon päälle siten, että valittu kortti on 

valmiiksi väärinpäin ja tupla jää ulos pakasta noin 0,5-1,5cm verran. Seuraavaksi katsoja 

asettaa loppu pinon korttien päälle. Kuva 4. Huom! Kuvassa kortit ei tasattu selkeyden (?) 

vuoksi, kun esität tätä keikalla ole tarkka korttien tasaamisesta. Tämän jälkeen tupla kortti 

voidaan työntää hitaasti pakan sisään ja temppu on tehty. 

Huom! Muista vielä levittää pakka ja näyttää että kortti on kääntynyt! 

FIN 

 

 

 
 
  

Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 



Kuinka voittaa SM-kisat 

Moi olen Markus Tervo, tuore SM-mestari. Okei, Solmu Mäkelä mestari. Olen tehnyt taikuutta 

kolmetoista vuotta ja voin sanoa, että en tiedä siitä oikeastaan mitään. Seuraava teksti puhuu 

esityksen rakentamisesta yleisesti, mutta loin voittoesitykseni ”Haaguruismin” samalla 

kaavalla. Mikään tekstissä ei ole keksimääni, vaan kaiken olen löytänyt kirjoista, netistä ja 

keskustelemalla. Huomaa, että teksti on lyhyt, liian lyhyt. Kattava teksti esityksen 

rakentamisesta vaatii paljon aikaa, paljon paperia ja paljon alan asiantuntijoita. 

Aikojen alusta ihmiset ovat selviytyneet äärimmäisistä tilanteista ja saavuttaneet 

mahdottomia tavoitteita uskon avulla. Jotta voit saavuttaa tavoitteen, tulee sinun uskoa sen 

olevan mahdollista.  Sinun täytyy uskoa voittoosi. Se pitää sinut voiton polulla, se on tukenasi 

haasteiden ilmentyessä. Ja usko pois, niitä tulee ilmentymään. Muuttumaton ja jatkuva usko 

on asia, johon voit luottaa aina, vaikka ulkoiset asiat eivät mene odotetusti. 

Visualisointi on hyödyllinen tapa luoda uskoa voittoon. Kuvittele mielessäsi elävästi, ja 

tarkoitan erittäin elävästi, tilanne jossa sinut julistetaan voittajaksi. Kuvittele tilanteen 

ääniraita, kuvat ja tunnelma. Miltä tuntuu? Todennäköisesti aika hyvältä. Tuo mielikuva toimii 

ravintonasi. Palaa siihen päivittäin. Aina kun olet epävarma tai epämotivoitunut palaa siihen.  

Tämän lisäksi kirjoita puoli vuotta ennen kisoja paperille: ”Voitan SM-kisat.” Itse tein näin ja 

teippasin paperin seinälle, jossa näin sen päivittäin. Joka aamu, kun heräsin, vilkaisin paperiin, 

ja muistin kuka olen ja mitä minun pitää tehdä. Suosittelen perehtymään erilaisiin tapoihin 

motivoitua, tietoa löytyy runsaasti kirjoista ja internetistä. Muista, kaikki on mielessä. 

Nyt tarvitset idean. Idea voi olla temppu, metodi, lause, sana, otsikko, kuva; mikä tahansa joka 

on lähtökohta kisaohjelman rakentamiseen. Idean voi saada kahdella tavalla. Ensimmäinen on 

”grindaaminen”, eli täysi keskittyminen idean löytämiseen. Sen voi löytää esimerkiksi 

selaamalla kirjoja, lukemalla muistiinpanoja, mielikuvituksella, kortteja pyörittämällä. Tärkeää 

on työn teko ja keskittyminen työn tekoon. Hyvä tapa päästä työskentelyn mielentilaan on 

rituaali, jonka suoritat aina ennen työntekoa. Monet työssäkävijät keittävät kupinkahvia ennen 

työskentelyä, monet huippu-urheilijat rukoilevat ennen kisasuoritusta, itse sytytin aina 

kynttilän, ennen kuin työstin kisaohjelmaani. Rituaalin jälkeen olin valmis grindaamaan. 

Huomio! Tulossa kirjasuositus, joka ei ole taikurikirja! ”The War of Art” puhuu kauniista siitä, 

kuinka päästä oikeaan mielentilaan työtekoa varten.  

Toinen tapa on antaa idean iskeä itsestään, inspiraationa, kuin auringon valo joka pilkistää 

pilvien takaa. Olet kävelemässä metsässä tai katsomassa ulos bussin ikkunasta sateisena 

päivänä ja yhtäkkiä inspiraatio ottaa vallan. Saat idean. Juttelin vähän aikaa sitten runoilijan 

kanssa ja hän saavansa aina parhaat ideat kävellessään. Jotenkin liikkuminen sai hänen 

ajatuksensa liikkeelle. Voin samaistua; sain monet kisaohjelma ideani pyörän selässä.  

Minä sekoitan näitä kahta tapaa. Varaan päivästä tietyn ajan jolloin keskityn täysin idean 

löytämiseen. Teen sen päivittäin. Jos haluaa kehittyä missä tahansa asiassa pitkälle, 

päivittäinen harjoittelu on avain. Sitten lopetan ja jatkan uuden aiheen parissa, kuten kitaran 



soitto. Tällöin kisaohjelma-idean alut porisevat alitajunnassani ja yhtäkkiä idea pulppuaa 

pinnalle. Valitse idea ja usko siihen.  

Nyt ideasta on kasvatettava kuudesta kymmenen minuuttia esitystä. Käsikirjoitus on 

mielestäni paras työkalu tähän. Suosittelen ”Scripting Magic” kirjaa jokaiselle taikuuden 

vakavasti ottavalle ihmiselle. Hyvään käsikirjoitukseen liittyy monta elementtiä, voin jakaa 

muutaman. Kirjoita aina yleisön näkökulmasta. Eli älä kirjoita: ”Minä annan pakan 

sekoitettavaksi.” vaan kirjoita: ”Taikuri (tai taikurin etunimi) antaa pakan sekoitettavaksi.” 

Näin kirjoittaessa saat tilaisuuden nähdä esityksen yleisön näkökulmasta, joka on tärkein 

näkökulma. Älä myöskään kirjoita käsikirjoitukseen mitään, mikä ei näy tai selviä yleisölle. Eli 

älä kirjoita ”Taikuri on laittavinaan kolikon oikeaan käteen, mutta oikeasti se jää vasempaan 

käteen. Taikuri näyttää kolikon hävinneen.” vaan kirjoita ”Taikuri hävittää kolikon.” Jos 

metodeja ei ole nähtävissä käsikirjoituksessa, niitä ei ole myöskään nähtävissä lopullisessa 

esityksessä.  

Muista, käsikirjoituksen tulee olla elävä. Älä jämähdä ensimmäiseen versioon; uskalla vaihtaa 

sanoja, kokeilla eri rakenteita, poistaa turhat. Kultainen sääntö: ”What doesn’t add, detracts.” 

(Jos tämä on täysin uusi ohje sinulle, lue Maximum Entertainment, ihan oikeasti, teet itsellesi 

palveluksen.) Lue käsikirjoitusta ääneen. Tämä on hyvä tapa testata, onko käsikirjoitus sinun 

kuuloinen. Tämän opin kantapään kautta. Aluksi kirjoitin käsikirjoitukset täysin kirjakielellä, 

sitten kun esitin temput, monet ihmettelivät, miksi temppujeni aikana ilmaisuni muuttui 

puhekielestä kirjakieleen… Eli kirjoita siten, että teksti kuulostaa sinulta. Nauhoita puhelimeesi 

tilanne, jossa luet käsikirjoituksesi ääneen kuin esittäisit sen yleisölle ja palaa äänitykseen 

muutaman päivän kuluttua tuorein korvin. Minulle vaikein osa koko prosessissa oli oman 

ääneni kuunteleminen. Taide syntyy tuskasta… 

Seuraava askel on treenaaminen. Mikä on taikuuden toinen sääntö? Practise, practise, 

practise. Kuten Doug Henning asian ilmaisi: ”The hard must become habit. The habit must 

become easy. The easy must become beautiful.” Käy ohjelma läpi niin monta kertaa, että 

sinun ei tarvitse miettiä mitä sanoa tai mitä tehdä. Muista olla tiedemies, joka kokeilee eri 

vaihtoehtoja esityksen esittämiseen. Kokeile eri tapoja lausua sanoja, suorittaa liikkeitä ja eri 

tempoja. Kuvaa esitys ja katso video moneen kertaan virheiden löytämistä varten. Kuten 

Michelangelo, joka toistuvalla vuosia kestävällä työllä, saa kivestä poistettua turhan, kunnes 

jäljelle jää vain Daavidin patsas, sinun tulee toistuvalla harjoittelulla poistaa esityksestä turhat, 

kunnes jäljelle jää vain yksinkertainen kauneus. Leiki ja pidä hauskaa, silloin ilo loistaa 

lopullisen esityksen läpi. Lopulta sinulla on kuudesta kymmeneen minuuttia, jonka osaat 

esittää sujuvasti.  

Sitten tulee mielestäni hauskin ja tärkein askel; sessiointi. Kutsu koolle ystäviäsi, taikureita ja 

jästejä, joiden makuun ja näkemykseen luotat. Esitä ohjelmasi heille kuin tekisit sen kisoissa, 

eli ei keskeytyksiä. Tee selkeäksi, että haluat rehellistä palautetta. Esityksen jälkeen 

vastaanota palauta avoimin mielin. Todennäköisesti tulet saamaan paljon kehitysehdotuksia ja 

huomaat monta ongelmaa esityksen kanssa. Älä masennu, älä säikähdä, esityksesi ei ole sinä, 

ongelmat eivät ole sinussa vaan esityksessä. Esitä esitys moneen kertaan muutosten kera ja 

keskeytyksillä, jolloin voitte korjata porukassa ongelmalliset kohdat. Ideoikaa, improvisoikaa, 



pitäkää hauskaa, leikkikää, silloin todelliset kultaiset hetket paljastuvat. Kiitä ystäviäsi avusta ja 

olemassaolosta.  

Nyt esityksesi näyttää mahdollisesti hyvin erilaiselta kuin alussa sen kuvittelit. Päivitä 

käsikirjoitusta, treenaa, treenaa ja treenaa. Jos väsyt suo itsellesi tauko ja jos lannistut palaa 

alun mielikuvaan ja vilkaise seinällä olevaa tavoitetta. Kisa päivänä nuku hyvin. Aamulla mene 

hyvissä ajoin tutkimaan kisapaikkaa. Katso valot, tarkista musiikit ja kokeile headsettiä. Ennen 

lavalle astumista sinua tulee jännittää. Samalla tavalla kuin kylmä suihku herättää, käytä 

jännitystä tapana herätä. Keskity sen tunteeseen niin kokonaisvaltaisesti, että olet hereillä ja 

läsnä. Tee ”Power Pose”, eli seiso paikallaan mahdollisimman laajassa asennossa kaksi 

minuuttia. Tämän on tutkittu vapauttavan kehossasi hormoneja, jotka nostavat 

itseluottamusta ja vähentävät stressiä. Lisää tietoa suosittelen hakemaan netistä.  

Tee punnerruksia.  

Heitä yläfemmat muiden kilpailijoiden kanssa.  

Juokse lavalle iloa uhkuen.  

Olet jo voittanut.    

 

 

 

 

 

 

Lehti päättyi nyt 

Kiitokset lukijoille 

Seuraavaan kertaan! 


