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Suomen taikurit ry 

Nettilehti 1/ 2016 

 

 

Puheenjohtajan palsta 

Hei kaikki jäsenet! 

Tämä on 2016 vuoden ensimmäinen nettilehti. Hallituksen 

kokouksessa helmikuun alussa päätimme, että nettilehden pitäisi 

uudistua ja siinä pitäisi olla enemmän juttuja sekä palstoja. 

Niinpä tässä nettilehdessä on Iivari Mikkosen matkakertomus ja 

Miika Korkatin kolumni, sekä tietysti paljon tärkeätä infoa jäsenille. 

Viereinen kuva on kuvakaappaus linnan juhlista, johon minut 

kutsuttiin viime itsenäisyyspäivänä. Olin itse hyvin yllättynyt, kun 

kutsu tuli, mutta toisaalta olin esiintynyt paljon kaupungin johdolle, 

valtioneuvostossa, presidentille ym. Lisäksi teemana oli kulttuuri, 

joten ehkäpä yksi taikuri sopi siinä mielessä hyvin joukkoon. 

 

FISM jälkipyykkiä 

Kaikki tiedämme, että kovan työn jälkeen emme saaneet FISM 2018 kongressia Suomeen. Heti elokuussa 

kuitenkin päätimme yhteistyökumppaneiden kanssa hakea FISM:iä uudestaan vuodelle 2021. Tästä oli 

juttua jo viime lehdessä. 

Syy miksi emme saaneet kongressia kulminoitui yhteen asiaa; olimme päättäneet tehdä FISM:istä 5 

päiväisen kongressin ja uudistaa sitä. FISM on aina ollut 6 päiväinen kongressi ja yhden päivän pois 

jättäminen tarkoittaa, että varsinkin kilpailijoiden kiintiöön tulee muutoksia.  

Mutta muutos olisi ollut mielestämme erittäin positiivinen, emme nimittäin olisi vähentäneet kilpailijoiden 

määrää, vaan jakaneet sitä tasaisemmin close-upin ja lavan välillä. 

No, tätä on ehkä turha sen enempää pohtia nyt, koska General Assembly kokous (johon kuuluvat kaikkien 

jäsenkerhojen puheenjohtajat) päätti että tämä ei käy ja kongressin sai Korea, vaikka heillä ei ollut esittää 

mitään uutta, eikä edes tarjota kunnon ohjelmarunkoa kongressille. Lisäksi yhdistys joka alun perin haki 

kongressia Koreaan, oli sanoutunut irti projektista ja hakijoina oli liikemiesten ja taikureiden yhdessä 

kasattu yhdistys vain FISM:in hakua varten. 

No, toivotaan että Korea järjestää hyvän FISM kongressin kesällä 2018. Pää-syy miksi kirjoitan tätä tarinaa 

tässä ja nyt, on kertoa miksi Suomi hävisi Korealle. Tähän on yksi yksinkertainen syy: 

Kun FISM presidiumi, eli kolme järjestön pääjehua kävivät Suomessa syksyllä 2013 tekemässä site visitin, 

niin he sanoivat meille ”tehkää uudenlainen FISM, lyhentäkää sitä ja viekää sitä uuteen suuntaan, FISM 

on liian pitkään ollut samanlainen”. 
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Me teimme juuri näin ja ajattelimme että siinä olisi meidän valtit voittoon Koreaa vastaan. Teimme 

valtavan työn ja meillä oli kaikki valmista. Mutta me hävisimme tasan yhdestä syystä: haimme 5 päiväistä 

kongressia ja koitimme tehdä uudistuksia! 

FISM:in jälkeen monet sanoivat, että FISM haku on poliittista peliä ja meitä oli hyväuskoisina suomalaisina 

käytetty pelinappuloina. En tiedä onko näin, vaikka sekin on täysin mahdollista, mutta tosiasia on kuitenkin 

se, että koska FISM presidiumi kehotti meitä tekemään jotain uutta, se oli loppupelissä syy häviöön. 

Aika karua meininkiä, mutta kuitenkin totta. Nyt kun on mennyt puoli vuotta FISM:istä ja on ollut aikaa 

miettiä tätä kaikkea, itselläni on ikävä tunne koko järjestöstä. Periaatepäätös on siis tehty, että haetaan 

kongressia uudestaan vuodelle 2021, mutta itse en ole tällä hetkellä millään positiivisella mielellä asian 

suhteen. Ehkä mieli muuttuu kun aikaa kuluu… 

 

 

 

 

Lisäyksiä sunnuntaisessioihin 

Sunnuntaisessiot jatkuvat Cirkossa tavalliseen tapaan Heikki Varvikon johdolla joka sunnuntai klo 16.00 

alkaen. Heikki on jo monta vuotta tehnyt tätä hienoa vapaaehtoistyötä josta yhdistys ja kaikki muutkin 

taikurit ovat hänelle hyvin kiitollisia!  Ennen Heikkiä isäntänä toimi Pekka Gunst ja hänen jälkeen monta 

vuotta Pasi Hyvärinen, mutta Pasin muutettua Tampereelle, Heikki jatkoi pestiä.  

Sunnuntaisessioiden lisänä on nyt lanseerattu kerran kuukaudessa järjestettävä ja Miika Pelkosen 

isännöimä ”kuukauden puheenvuoro”, jossa tietty ennalta määrätty taikuri tai esiintyjä alustaa 

omavalintaisesta aiheesta ja pitää siitä lyhyen n. 15 minuutin alustuksen.  

Alustuksen jälkeen voidaan keskustella aiheesta ja sitten sessio jatkuu tavalliseen tapaan. Puheenvuorot ja 

niiden pitäjät ilmoitetaan Facebookin kautta hyvissä ajoin. 

 

Hallitus tiedottaa 

St ry:n hallitus on kokoontunut alkuvuodesta jo pariin kertaan ja olemme miettineet mm. FISM projektia 

sekä suunnitelleet yhdistyksen tulevaisuutta. 

Päätettiin myös järjestää Minikongressi tuttuun tapaan lokakuussa ja luennoijiksi kaavaillaan espanjalaista 

close up taituria Iñaki Zabletaa sekä Malin Nilssonia Ruotsista. 

St ry:n syyskokouksen yhteyteen suunnitellaan järjestettäväksi ”Parempaa taikuutta paneeli”, jossa 

Suomalaiset taikuuden kärkinimet ja ajattelijat keskustelevat sekä jakavat ajatuksiaan siitä, miten taikuutta 

voi kehittää ja viedä parempaan suuntaan. 

Harkittiin myös Minikongressin siirtämistä toiseen paikkaan, koska nimenomaan Ravintolataikuuden SM 

kilpailutilaksi olisi mukava saada parempi kilpailuympäristö ja paikka joka myös toimisi katsojien kannalta 

paremmin. 

Kaikista ylläolevista asioista tiedotetaan, kunhan suunnitelmat edistyvät. 
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VUOSIKOKOUSKUTSU 

Suomen taikurit ry pitää sääntömääräisen vuosikokouksen Cirkossa sunnuntaina 20 päivä maaliskuuta 

alkaen klo 14.00 

Kokouksessa käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat ja lopuksi meille luennoi Suomen taikurit ry:n 

pitkäaikainen sihteeri Sami Paavola. Luennon teemana on ”Standing on the shoulders of giants”.  

 

 

Suomen taikurit ry 

VUOSIKOKOUS 2016  

Circon tilat, Kaasutehtaankatu, Helsinki, sunnuntaina 20 maaliskuuta, alkaen klo 14.00 

Esityslista: 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

2. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen, sekä ne kysymykset johon 
tilintarkastajain lausunto antaa aihetta 

3. Kuullaan ja vahvistetaan hallituksen vuosikertomus 

4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamies 

5. Muut esille tulevat asiat, keskustellaan yhdistyksen tulevaisuudesta ja ideoidaan toimintaa 
tulevaisuutta varten 

Kokouksen lopuksi luennoi Sami Paavola 

Suomen taikurit ry 
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Miika Korkatti 

Tässä kirjoituksessa käsittelen henkilökohtaisia 

näkemyksiäni cardistryn ja yleisesti flourishien 

toteuttamisesta taikuuden yhteydessä. 

Cardistry 

Lyhyesti sanottuna Cardistry on taiteellista korttien 

manipulointia, joka perustuu flourisheihin. Flourishit ovat 

visuaalisia liikkeitä, leikkauksia ja taidonnäytteitä, joita 

suoritetaan pelikorteilla. Yleisesti koko tyylilajia ja sen 

ympärille muodostunutta taiteenlajia kutsutaan nimellä 

“Cardistry”. Se on harrastuksena suosittu erityisesti 12-20 

vuotiaiden keskuudessa. Kyseessä on kokonaan oma 

koulukuntansa, joka on lähtöisin taikuriyhteisön 

keskuudesta. 

 Kaikkien yllätykseksi siitä on rakentunut kokonaan oma taiteenmuoto, joka on harrastuksena kasvanut 

suurempiin mittayksiköihin kuin kukaan olisi sen alkuaikoina osannut odottaa. Nykyään se on tehnyt 

pesäeron ja irrottautunut perinteisestä taikuriyhteisöstä lähes kokonaan. Siitä huolimatta se on vahvasti 

sekoittunut taikuriyhteisön jäsenten joukkoon ja yleisellä tasolla vaikuttanut merkittävällä tavalla uuden 

sukupolven tyyliin käsitellä kortteja ja esittää taikuutta. Siihen keskittynyt yhteisö on todella aktiivinen ja 

suosittu. Cardistry tyylilajina on entistäkin enemmän edustettuna taikuuden esittämisessä ympäri 

maailmaa. 

 

Taikuriyhteisön suhtautuminen cardistryyn osana taikuutta 

 

Maailmanlaajuisen taikuriyhteisön keskuudesta löytyy monenlaisia koulukuntia, kun puhutaan siitä, kuinka 

cardistryyn suhtaudutaan osana taikuuden esittämistä. Monet korttitaikuuden vanhat mestarit edustavat 

koulukuntaa, jonka mukaan taikurin on hyvä pyrkiä piilottamaan taitotasonsa, jotta katsojat eivät tiedä, 

kuinka taitava taikuri todellisuudessa on. Yleinen perustelu asialle on ollut vetoaminen taikuuden 

luonteeseen, jonka tavoite on luoda mahdottomia asioita. Heidän mielestään taikuuden illuusiota 

vahvistaakseen taikurin tehtävä on edistää katsojien uskomusta siihen, että eriskummalliset ilmiöt rikkovat 

luonnonlakeja ilman taikurin suoraa vaikutusta. Tästä syystä erilaiset taidonnäytteet sorminäppäryydestä 

on katsottu asiaksi, joka voi muuttaa katsojan kokemusta ja tunnetta todistetusta taikuudesta niin, että 

taikuuden tavoite ei välttämättä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Vanhojen mestareiden käsityksistä 

ja uskomuksista huolimatta yhä useammat taikurit ovat kallistuneet toisenlaisen koulukunnan puolelle, joka 

katsoo hyväksi pitää taikuuden esittämisen yhteydessä esillä myös teknistä taitotasoa. 

 

Cardistryn esittäminen taikuuden yhteydessä – Hyvä vai huono asia? 
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Se, että onko cardistryn esittämisestä haittaa vai hyötyä taikuudelle, riippuu hyvin paljon siitä, minkälaisia 

tunteita ja kokemuksia taikuri haluaa taikuutensa kautta välittää. Kysymys on nimenomaan siitä, 

minkälaista taikuutta itse kukin haluaa edustaa. Olen esimerkiksi itse päättänyt seurata perinteistä 

koulukuntaa, jonka mukaan taikurin tarkoitus ja tärkein päämäärä on tarjota katsojilleen jotain 

mahdotonta. Niin lapselliselta kuin se kuulostaa, tavoittelen tilanteita, joissa katsojat kokevat, että pystyn 

toteuttamaan oikeaa taikuutta. Uskon siihen, että katsoja voi ikään kuin hetkeksi unohtaa todellisuuden ja 

uskoa siihen, että taikuus on mahdollista. Tästä syystä pyrin rakentamaan katsojille mielikuvan 

tapahtumasarjasta, joka vain tapahtuu ilman, että mitään sinänsä tapahtuu. Haluan luoda katsojille 

kokemuksen mahdottomasta ilmiöstä, joka tapahtuu ilman suoraa vaikutustani asiaan. Tästä syystä olen 

pyrkinyt riisumaan taikuudestani pois kaikki sellaiset elementit, jotka saattavat olla tavoitteeni tiellä. 

 

Taikuuden synnyttämän lumoavan tunteen aikana ihmisen mielessä käydään hämmästyksen tunteen ja 

järjen kamppailu. Olen huomannut, että ihmisten yleisin pakoreitti mahdotonta ja valloittavaa taikuutta 

vastaan on selitys: “Hän on vain hyvä sormistaan.” Haluan eliminoida tämän oljenkorren rakentamalla 

katsojille kuvan, että kyse ei ole sorminäppäryydestäni tai varsinaisesti teknisistä taidoistani, vaan vielä 

sitäkin paljon ihmeellisemmistä asioista, joita hyödynnän taikuuteni aikaansaamiseksi. Jos pyrin 

vakuuttamaan katsojani siitä, että kyse on jostain paljon suuremmasta kuin pelkästä sorminäppäryydestä 

eli harjoittelun tuloksesta, niin tavoitteeni ja toimintani olisivat räikeässä ristiriidassa, jos esitykseni aikana 

demonstroisin katsojille, kuinka taitava olen käsistäni. On mielestäni suorastaan absurdia vaatia katsojia 

uskomaan taikuuteen, jos taikuri on suoraan osoittanut ja implikoinut toiminnallaan, että hän on 

harjoitellut valtavia määriä teknisiä taitoja. Silloin katsoja voi yhdistää, että lukemattomat harjoittelutunnit 

ovat syy sille, mitä taikuri voi saada aikaan. 

 

Hyvin monet tekniset taidonnäytteet lähettävät katsojalle ainoastaan viestin siitä, kuinka paljon olen 

harjoitellut ja kuinka näppärä olen sormistani. Silloin kun haluan uskotella ja luoda katsojille kuvan, että 

taikuuteni salaisuus ei asu teknisissä taidoissani, niin minun on hyvä esittää ainoastaan asioita, joita ei edes 

pitäisi pystyä harjoittelemaan. Toisin sanoen sorminäppäryyden todistaminen taistelee sitä mielikuvaa 

vastaan, mitä haluan taikuuteni kautta edistää. Jos katsoja näkee, kuinka taikuri demonstroi sormiensa 

vikkelyyttä, niin katsojan mieleen voi syntyä epäilys siitä, että se on kaiken taustalla. Tämä ei tietenkään 

tarkoita, että katsojalla olisi sinänsä mitään tarkkaa hajua siitä, kuinka taikuri teki sen, mitä teki. Siitä 

huolimatta katsojalla on hyvin syvä epäilys siitä, mikä on kaiken taustalla. Jos haluamme rakentaa katsojan 

mieleen ajatuksen, “se, mitä näin, on mahdotonta”, niin meidän on syytä harkita tarkkaan, mikä vahvistaa 

tätä illuusiota mahdottomuudesta ja mikä ei vahvista. Siitä jos jostain voidaan olla varmoja, että 

sorminäppäryyden demonstroiminen ei palvele tätä tavoitetta. Tästä syystä mielestäni paljon harjoittelua 

vaativien, taikuuden toteuttamisen kannalta epäolennaisten liikkeiden liittäminen taikuuteen on kuin 

liittäisi nuppineulan ilmapalloon. 



6 
 

 

 

Tasapainoilua veitsen terällä 

 

Mielestäni tämä ei kuitenkaan tarkoita, että taikurin täytyy piilottaa tekninen taitotasonsa kokonaan. 

Korttien elegantti käsitteleminen herättää katsojissa kiinnostusta ja rakentaa luottamusta taikurin 

ammattitaitoon. Muutaman tyylikkään ja yksinkertaisen liikkeen toteuttaminen voi tuoda taikurin 

esitykseen mukavan bonuksen ihmisten kohtaamisen ja viihdyttämisen näkökulmasta. On kuitenkin hyvä 

miettiä, että millä asioilla taikuri haluaa luoda oman esityksensä viihdearvon.  

Olen itse hyödyntänyt esiintymisessäni erikoisia, mutta yksinkertaisia liikkeitä, joiden tehtävä on kertoa 

katsojille jotain ammattitaidostani. Olen halunnut näyttää heti alkuun jotain sellaista, mikä herättää 

mielenkiinnon ja lähettää viestin siitä, että en ole mikään “Samuli-setä”, joka tykkää näyttää sen yhden ja 

saman korttitempun kaikille.  

 

Olen kuitenkin käyttänyt hyvin aggressiivista filtteriä sen suhteen, että minkälaisia flourisheja hyödynnän 

katsojieni viihdyttämiseen ja osoittaakseni, että hallitsen sen, mitä teen. Niiden käyttäminen, kun ei 

kuitenkaan taikuuden näkökulmasta ole sinänsä tarpeellista, sillä toteuttamani taikuus kyllä puhuu itse 

itsensä puolesta. Kyse on enemmänkin siitä, että pyrin herättämään katsojien mielenkiinnon, sekä tarjoan 

heille pientä silmänruokaa ilman, että ruokkisin mielikuvaa siitä, että toteuttamani taikuuden lopputulos 

olisi seurausta sorminäppäryydestäni. Mielestäni yksi avaintekijä taikuuden illuusion säilyttämiseksi on se, 

että flourishit, joita käytämme, eivät ole sellaisia, jotka suoraan hämäävät katsojan silmää. Toisin sanoen on 

hyvä suosia yksinkertaisia ja helposti seurattavia flourisheja, jotka ovat katsojalle helppoja ymmärtää. Toisin 

sanoen liikkeitä, joissa tapahtuu jotain, mutta silti mitään ei tapahdu. Hyvin usein paljon harjoittelua 

vaativat ihmeelliset flourishit hämäävät katsojan silmää niin, että katsoja ei välttämättä saa kunnolla kiinni 

siitä, mitä juuri tapahtui. Silloin kun katsoja näkee, että taikuri pystyy toteuttamaan korteillaan 
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mahdottomia liikkeitä hyödyntäen sorminäppäryyttä, katsojan on helppo toisenkin asian kohdalla vetäytyä 

saman kilven taakse ja sanoa itselleen, että myös muiden mahdottomien asioiden taustalla on kyse taikurin 

taidoista ja sorminäppäryydestä. 

On tietysti tärkeä huomata, että sorminäppäryyden demonstroiminen kaikkien temppujen yhteydessä ei 

tarjoa katsojalle suoranaista pakoreittiä. Ajatellaan esimerkiksi efektiä Haunted deck. Kyseinen ilmiö ei ole 

edes teoriassa mahdollista sorminäppäryyttä hyödyntäen. Tässä tapauksessa sorminäppäryyden 

demonstroiminen ei potentiaalisesti vaikuta heikentävästi itse efektiin. Vaikka kaikissa tapauksissa 

taikuuden mahdottomuus ei taidonnäytteiden kautta kärsi, niin siitä huolimatta ne muistuttavat katsojaa 

joka kerta siitä, että taikuri on hyvä sormistaan ja harjoitellut paljon. Palaan edelleen siis siihen, että 

mielestäni valloittavan taikuuden näkökulmasta meidän on hyvä luoda katsojalle kuva siitä, että 

harjoittelun määrä on oikeastaan sivuseikka, koska se ei edes riitä selittämään sitä, mitä pystymme 

saamaan aikaan. Mielestäni on ristiriitaista väittää katsojalle, että pystyt toteuttamaan taikuutta 

esimerkiksi koskematta pakkaan, mutta samaan aikaan demonstroit koko ajan sitä, kuinka näppärä olet 

sormistasi. 

Yhteenvetona 

Haluan tähän loppuun painottaa, että minulla ei ole mitään cardistrya vastaan itsessään. En voi mitään 

muuta kuin ihailla lukemattomien todella taitavien ihmisten vaivannäköä, luovuutta ja heidän kykyään 

kanavoida ajankäyttönsä johonkin sellaiseen kuin cardistry. Heidän kykynsä käsitellä kortteja ja saada 

niiden kautta aikaan todella uskomattomia liikkeitä on inspiroivaa ja koskettavaa. Näiden taitojen 

esitteleminen ei kuitenkaan mielestäni sovi taikuuden piiriin, tilanteisiin, joissa pyritään luomaan jotain 

mahdotonta. Kyse on juuri siitä, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia haluat taikuutesi kautta välittää. 

Cardistryn esittämisestä taikuuden yhteydessä ei ole mitään haittaa, jos haluat rakentaa katsojalle 

mielikuvan nopeista sormista. On kuitenkin hyvä kysyä itseltään, että onko se mielikuva, joka palvelee 

taikuutta, jonka tarkoitus on olla mahdotonta? 

 

Uskon ja näen kuitenkin, että sorminäppäryyden demonstroimiselle on olemassa oma paikkansa. Monta 

kertaa on hyvä piilotella taitojaan, kun taas toisessa tilanteessa taitojen esitteleminen voi olla jopa hyvä 

asia. Toisin sanoen tietyt säännöt voivat päteä toisessa tilanteessa, kun taas toisessa tilanteessa voi päteä 

toisenlaiset säännöt. On olemassa paljon yksioikoisia suuria totuuksia, joita kukaan ei voi kieltää tai 

kyseenalaistaa. Sitten on olemassa totuuksia, joiden käytännön sovellus voi vaihdella tilanteesta riippuen. 

On hyvä välttää mustavalkoisia ja kaiken kattavia teorioita siitä, kuinka taikuus toimii. Hyvä ja 

ammattitaitoinen taikuri kykenee sopeutumaan ja elämään tilanteen ehdoilla, ja luomaan erilaisissa 

tilanteissa oikeanlaista, tilanteeseen sopivaa taikuutta. 

Tilanteesta riippumatta meidän on kuitenkin hyvä muistaa, mikä on taikuuden tärkein tarkoitus ja 

päämäärä. Sen tarkoitus on avata ihmisen mielessä sijaitseva luukku, jonka päälle on lastattu tieto siitä, 

mikä on todellista ja mikä ei ole. Tämän luukun aukaiseminen synnyttää tunteen – taianomaisen 

kokemuksen – katsojien sydämessä. Se tunne ei ole pelkästään ainutlaatuinen, vaan myös kaikista tunteista 

voimakkain, mikä taikuuden kautta voidaan välittää. Silloin kun taikuri ei ole asettanut tämän tunteen 

synnyttämistä taikuutensa tärkeimmäksi tavoitteeksi, hän voi mielestäni unohtaa taikuuden ja suunnata 

uusille vesille, vaikkapa harrastamaan jonglöörausta korteilla.  

 

Kirjoittanut Miika Korkatti. Ajatuksia tekstin kirjoittamiselle on inspiroinut Joona Mäntynen.  



8 
 
 

 

 

 

Taikuutta Amerikassa   
Matka   

Olin Amerikan länsirannikolla melkein koko tammikuun. Siellä tuli kierrettyä San Francisco, Los Angeles ja 

taikuuden Mekkana pidetty Las Vegas.  

San Francisco  

San Francisco oli taikuuden kannalta aika suppea. Siellä kuitenkin törmäsin yhteen Amerikan suurimmista 

taikuuskauppaketjuista Houdini´s magic shoppiin vahingossa! Houdini´s magic shop vaikutti aluksi aika lailla 

pelkästään pilailu kaupalta mutta päätin mennä katsomaan mistä oli kyse. Kun kävelin kauppaan, oli siellä 

kaupan työntekijä tekemässä demotemppuja. Isoin osa kaupasta oli pilailu tarvikkeita mutta kaupan takana 

oli todella hyvä valikoima taikuuskirjoja ja vanhoja lehtiä esim: Jinxit, Sphinxit  ja Tarbellit.   

Los Angeles   

Los Angelesissä kävin taikuuskaupa The Magic Applessa. The Magic Apple oli selvästi  enemmän 

taikuuskauppa kuin Houdinis, sillä siellä oli pääasiassa taikuusvälineitä, temppuja pienistä "tasku tempuista" 

illuusioihin, kirjoja ja tietenkin kortteja. Siellä ollessani sisään astui Steve Valentine, joka on voittanut Magic 
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Castlen Closeup performer of the year palkinnon kahteen otteeseen. Mieleeni Magic Applesta jäi erityisesti 

sen mukava myyjä, joka teki perheelleni temppuja samalla kun itse tutkin kaupan tarjontaa. Kyllä olen ilkeä 

ihminen ja otan perheeni mukaan taikuuskauppaan tunniksi.  

 Magic Castle oli yksi matkani suurimmista kohokohdista. Sinne pääseminen oli todella hankalaa, koska olen 

alaikäinen, ja castleen pääsee muutenkin vain jäsenen kutsumana. Shane Cobalt sattui olemaan 

esiintymässä Castlessa ja otin häneen yhteyttä. Hänen ansiostaan minulle järjestyi uskomaton kokemus. 

Sen lisäksi, että pääsin Castlen brunsille, joka on koko perheelle suunnattu ruokailu ja jonka yhteydessä on 

pari lavataikuus esitystä ja muutamia Closeup esityksiä Castlen Juniori jäseniltä alakerran Closeup 

huoneissa, sain mahdollisuuden päästä Castleen sisälle myös illalla, jonne ei aiemmin kukaan alle 18v ole 

kuulemma päässyt. Täysi-ikäisyyden rajahan on jenkeissä 21, joten illalla, kun menin Castleen odotti minua 

siellä turvamies, joka sisään astuessani antoi minulle valkoisen pinssin paidan reunukseen, mikä tarkoitti 

että olin alaikäinen, ei anniskeluoikeutta. Turvamieheni myös totesi, ettei ole taikuri, mutta "I just make 

people disappear".  

Eteisestä mentyäni sisään salaoven kautta oli tunnelma aivan eri kuin päivän brunssilla.  Ensimmäisenä 

törmäsin Vernoniin, jonka pöydän ääressä oli Armando Lucero ystävänsä kanssa. Heidän seurassaan en 

kuitenkaan ehtinyt viettää kauankaan aikaa, sillä Lucerolla alkoi esitys. Siirryin turvamiehen saattamana 

Castlen kirjastoon, joka on kenen tahansa taikurin unelma. Siellä oli suurin osa painetusta 

taikuusmateriaalista, kirjoja Houdinin omasta kokoelmasta, jopa iso-osa taikuus dvdeistä oli tarjolla 

digitaalisessa muodossa. Magic Castlen kirjasto on avoin kaikille taikuri jäsenille ja siellä on myös erikseen 

osasto ei taikuri jäsenille. Jäsenenä saa lainata kirjoja Castlen kirjastosta. Pian kirjasto käyntini jälkeen vei 

vartijani minut Parlorhuoneeseen, joka on yksi Castlen lukuisista esiintymistiloista. Siellä minulle oli varattu 

paikka Jim Steinmeierin vierestä ja sain seurata Shanen esitystä. Jos ikinä käyt Los Angelesissa niin käy 

Castlessa!  
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Las Vegas  

Taikuuden Mekka, tai ainakin niiden taikureiden, jotka tykkäävät halvoista korttipakoista eivätkä välitä 

niiden kunnosta. Vegasin kasinoissa käytetään jokaista korttipakkaa vain kerran, jonka jälkeen ne myydään 

giftshopeissa pilkkahintaan.  

Vegasissa olisi myös ollut mahdollista ottaa yksityisoppitunteja Jeff MCBrideltä mutta hänen hintansa olivat 

tähtitieteellisen korkeat.    

Kävin katsomassa Copperfieldiä MGM Grandissa isäni ja veljeni kanssa. Esitys löi ällikälle, kohdallani tämä 

saattoi johtua siitä, etten ikinä olisi ennen uskonut, että mitään tämän kaltaista olisi tehtävissä taikuus 

esityksessä. Copperfieldillä on esitys kerran päivässä, viikonloppuisin kaksi ja sali on aina täynnä yleisöä. 

Näin ensimmäisen kerran elämässäni hyvän illuusioesityksen.  

Seuraavana päivänä pääsin seuraamaan Peniä ja Telleriä Rioon. Heidän esityksestään jäi mieleen se huikea 

tyyli, joka heillä on ja kaikki se sanottava mitä heillä oli esim: uskonnoista, mentalismista, ja lentoturvasta. 

Kyllä, Tellerkin puhui:" Of course we can take a selfie." Kun menin tapaamaan häntä esityksen jälkeen.   

Viimeinen Vegas esitys, jonka näin oli Mac King ,lipun esitykseen sai drinkkilipun kylkiäisenä. Esitys jäi 

budjetissa toisten taakse mutta esityksen laadussa hän ei todellakaan jäänyt muiden varjoon ,vaan nousi 

täysin kilpailijoidensa tasolle ja aina hetkellisesti ehkä jopa heidän ohitseenkin.   

Vegasissa jäi monta taikuus esitystä näkemättä mutta niistä yhtä jäin harmittelemaan, taikapäiviltä tutun 

Paul Vigilin. 

 

Iivari Mikkonen 

 


