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Taikapäivät on vietetty. Ja ai että oli taas taso kohdallaan! Purho on kyllä todellinen taikuri kun 
onnistuu joka vuosi näin hienosti yllättämään! Tästä numerosta löydät Miika Korkatin laajan 
raportin Taikapäivistä. Voit elää pääsiäisen parhaat hetket uudestaan tai ainakin saat tietää mistä 
jäit paitsi.

Pinssit viivästyivät eivätkä ehtineet Taikapäiville, mutta nyt viimeinkin ne ovat saapuneet. Pinssit 
postitetaan ennakkotilanneille ja muut voivat hankkia omansa seuraavassa ST:n tilaisuudessa tai 
sunnuntaisessiossa. Mikäli et pääse lähiaikoina osallistumaan tapahtumiimme postitamme pinssin/
t.

Seuraavasta ST:n tilaisuudesta muuten sen verran, että yhdistyksen 45v juhlanäytös järjestetään 
10.6. teatteriravintola Nyyrikissä. Muutamia esiintyjiä on jo ilmottautunut, mutta lisää kaivataan 
vielä! Tarkoituksena olisi saada mahdollisimman paljon jäsenistöämme lavalle! Laita postia 
(taikuri@miikapelkonen.com) tai viestiä somessa jos haluat esiintymään, niin järjestetään asia.

Miika Pelkonen
Puheenjohtaja
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Korkatin tarinoita/horinoita Taikapäiviltä 2017 
  
Tässä monologissa pyörittelen pilkesilmäkulmassa niitä näitä Taikapäivien ohjelmasta omasta 
näkökulmastani. Varoituksen sanana sen verran, että teksti on täynnä omia mielipiteitäni ja subjektiivisia 
kokemuksia, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. 
  

LAUANTAI 
  
12.00 Taikuri Luttinen -show: Luttinen on rautainen ammattilainen ja kuuluu ehdottomasti Suomen 
parhaimmistoon. Uskomatonta, että Luttinen täyttää kesällä 60 vuotta ja energia lavalla on samalla tasolla 
kuin pikkupojalla jouluaattona. Useimmat vanhanliiton tekijät ovat kaavoihin kangistuneita tylsiä ukkoja, 
joiden intohimo taikuutta kohtaan on sammunut jo aikoja sitten. On ihailtavaa, kuinka kaikkien näiden 
vuosien jälkeen Luttisesta huokuu edelleen aito rakkaus taikuutta kohtaan. Uskon, että Luttinen on jo jättänyt 
lähtemättömän vaikutuksen suomalaiseen taikakulttuuriin. 
  
13.00 Näyttämökilpailu: Ensimmäinen muistikuva kilpailusta on esiintyjästä, joka heitteli lavalle ja yleisön 
päälle flashpaperin näköistä silppua ja sen jälkeen sytytti lyhdyn. Kaikkien iloksi ja onneksi kyseessä ei ollut 
ISIS -järjestön tempaus. Tämän jälkeen muistan, että lavalle saapui erittäin viehättävä ja vähäpukeinen 
nainen. Se on oikeastaan se, mikä näyttämökilpailuista paloi verkkokalvoilleni parhaiten. 
  
15.00 Mago Miguen luento: Lavalle kävelee iloinen espanjalainen kaveri, joka puhuu huonoa englantia. 
Tässä vaiheessa yleisö ei vielä oikein tiedä, mitä odottaa. Seuraavaksi taikuri laskee pöytään yhden kortin ja 
pyytää avustajaa ajattelemaan mitä tahansa pelikorttia. Katsoja nimeää ajattelemansa kortin ääneen ja taikuri 
kääntää pöydällä olleen pelikortin. Boom, headshot - yleisö taputtaa villisti. Samanlainen meininki jatkuu 
aina luennon loppuun asti. Mago kruunaa luennon esittämällä rutiinin, jossa kolikot katoavat yksitellen 
avustajan kädestä ja matkustavat näkymättömänä ilmojen halki lasiin, jota toinen avustaja varjelee. 
Viimeisen kolikon visuaalinen ilmestyminen lasiin tappaa yleisön ja Migue vastaanottaa ansaitusti raivokkaat 
aplodit. Uskon, että viimeistään Miguen luennon jälkeen useat taikurit siirtyivät hotellihuoneisiinsa 
vaihtamaan alushousut. 
  
17.30 John Carneyn luento: Uskon, että useimmat taikurit olivat enemmän vaikuttuneita Johnin 
poikkeuksellisen hyvästä tekniikasta itse rutiinien sijaan. Erilaisten temppujen kautta hän esitteli monia hyviä 
ja tärkeitä periaatteita, joita jokaisen taikurin olisi hyvä hyödyntää omassa työssään. Luento oli 
kokonaisuutena enemmän taikuuden teoriaan painottuva, vaikka toki tarjosi tyydytystä myös nuoremman 
sukupolven taikureille, jotka useimmiten odottavat luennoilta uusia temppuja ja salaisuuksia. Kieltämättä 
edellisen luennon rummutuksen jälkeen Carneyn jotkin rutiinit ja tylsähköt selitykset saivat joidenkin 
taikureiden silmät ummistumaan. Koomaan vaipuneiden taikureiden joukossa takarivistä oli löydettävissä 
muun muassa Max Maven ja John Bannon. 
  
20.00 Comedy Night Show: Ulkomaisten esiintyjien vedot eivät purreet yleisöön juuri ollenkaan. Jos 
laskuista jätetään ulkopuolelle Stonen millisekunnin kestänyt vierailu lavalla ja Mayoralin kliimaksi 
kiinalaisille kepeille, niin mielestäni ulkomaisilla esiintyjillä ei ollut juuri mitään tarjottavaa edes taikureille. 
Jos ollaan aivan rehellisiä, niin mielestäni Luttisen veto pelasti illan täydelliseltä flopilta. Jarmon tunnelmaa 
kohottavasta vedosta huolimatta muistan salista poistuessa pohtineeni huolestuneena, että kokivatko 25€ 
esityksestä maksaneet maallikot saaneensa rahoilleen vastinetta. 
  



SUNNUNTAI 
  
10.00 Close-up kilpailu: Muistivammaisena ihmisenä katson, että näissä kilpailuissa oli jotain erikoista, sillä 
muistan kaikki pienetkin yksityiskohdat tarkasti. Yksi esiintyjistä perusti uskonnon. Toinen oli sokea noita ja 
kolmas teki korttipakasta pirtelön ja joi sen. Kaiken kaikkiaan kilpailijat muodostivat yhdessä viihdyttävän 
kokonaisuuden, josta ei ainakaan puuttunut juonenkäänteitä. 
  
12.00 Juan Mayoralin luento: Tällä luennolla taikuri, mutta ennen kaikkea insinööri esitteli erilaisia 
keksintöjään ja silloin tällöin ampui ilmaan pari tulipalloa. Mayoral on kuin oikean maailman Prestige 
-elokuvasta tuttu taikavekottimia tehtaileva Tesla. Jos luentoa tarkastellaan viihdyttävyyden näkökulmasta, 
niin siitä ei jää lapsen lapsille juuri kerrottavaa. Luento oli varmasti enemmän pitkänlinjan ammattilaisten 
mieleen. Useat taikurit olivat varmasti kiinnostuneita hankkimaan Juanin keksintöjä, mutta viimeistään 
hinnaston nähdessään ymmärsivät alhaisen asemansa yhteiskunnassa. 

"
  
  
14.00 John Bannonin luento: Seurasin koko luennon Bannonin työskentelyä paalupaikalta avustajana 
yhdessä Miika Pelkosen kanssa. Bannon tykitti tyylilleen uskollisena korttimateriaalia laidasta laitaan. 
Parista oikeasti mielenkiintoisesta ideasta huolimatta näin korttimiehenä ja hänen tuotantoaan entuudestaan 
tietäen olin pettynyt, minkälaista materiaalia Bannon oli valinnut esiteltäväksi. Luento oli vahvaa 
"perustemppuilua" alusta loppuun asti ja oli hienoa päästä näkemään läheltä, kun Bannon esittää taikuutta, 
mutta kieltämättä luento olisi voinut olla antoisampi. Lisäksi on mainittava, että jäin miettimään, mikä 
funktioni avustajana oli, kun Pelkonen sai valita yhtä temppua lukuunottamatta kaikki kortit. En tiedä onko 
kalpealla ja aknen raiskaamalla naamallani jotain tekemistä asian kanssa. 
  



16.30 David Stonen luento: David Stone on poikkeuksellisen viihdyttävä esiintyjä. Huhujen mukaan hän oli 
myös Taikapäivien seksikkäin taikuri. Luennoista Davidin setti oli varmasti Miguen luennon ohella monille 
taikureille Taikapäivien parasta antia. Jos taloudellinen tilanteeni olisi ollut hiukan parempi, olisin 
todennäköisesti tyhjentänyt koko myyntipöydän. En ollut ennen Taikapäiviä tutustunut Stonen tuotantoon 
juuri ollenkaan. En olisi kyllä osannut odottaa, että hän olisi noin hyvä. 
  
19.00 Max Maven One man show: Oli suuri kunnia päästä todistamaan livenä mentaalimaailman 
huippukonkarin esitystä. Erityisen vaikuttunut olin siitä, kuinka tarkasti Maven oli hionut jokaisen pienenkin 
yksityiskohdan ja kuinka nerokkaasti esityksen kulku oli suunniteltu. Puhumattakaan Mavenin karismasta ja 
läsnäolosta lavalla. Hänestä toden teolla huokui lukuisten vuosien kokemus ja niiden tuoma auktoriteetti. 
Pete Poskiparta kirjoitti Facebookissa, että Mavenin show ei ollut yhtä hyvä kuin 10 vuotta sitten. Kun tämän 
vuoden esitys oli näin hyvä, niin voin vain jäädä hunajoimaan, kuinka uskomattomia esityksiä hän on 
rakentanut menneisyydessä. En ihmettele, miksi häntä kutsutaan eläväksi legendaksi. Kerta kaikkiaan 
loistava päätösohjelma sunnuntaille. 
  

MAANANTAI 
  
12.00 Howard Hamburgin luento: Tämä oli luento, jonka useat kokivat tylsäksi. On totta, että Hamburg ei 
esiintyjänä ole mitenkään erityisen hyvä. Myös temppujen näkökulmasta luento oli kongressin heikointa 
antia, mutta taikuuden teorian ja historian näkökulmasta luento oli poikkeuksellisen hyvä. Varsinkin 
Hamburgin tarinoiden kohdalla tunnelma oli käsinkosketeltava ja yleisöstä huokui valtava kunnioitus 
Howardia kohtaan. Mielestäni se symboloi myös suomalaisten taikureiden arvostusta yleisesti taikuutta ja 
vanhoja taikuuden mestareita kohtaan. Luennon jälkeen jäin pohtimaan Dai Vernonin sanoja Hamburgille: 
"Tällä sukupolvella metodit ovat paljon kehittyneempiä, mutta edellisellä sukupolvella on kovempi tekniikka 
ja presentaatio." 
  
14.00 Close-up show: Tässä näytöksessä nähtiin useita hyviä esityksiä, mutta uskon, että kaikille jäi 
päällimmäisenä mieleen David Stonen veto. En muista milloin viimeksi olen nauranut niin paljon kuin 
kyseisen myllytyksen aikana. Välillä pidin mahasta kiinni, kun sattui niin paljon ja hetkittäin olin lähellä 
tippua penkiltä. Olen usein kuullut sanottavan esityksen rakenteesta niin, että sen tulee olla ikään kuin 
shampanjapullo, jota aluksi ravistellaan ja kliimaksin hetkellä korkki ammutaan kattoon. Stonen kohdalla 
tuntui siltä, että hän posautti pullon auki heti astuttuaan lavalle ja koko esitys oli alusta loppuun asti puhdasta 
shampanjasuihkua. Jos Stone olisi esiintynyt ensimmäisenä, en olisi voinut muuta kuin sääliä muita 
esiintyjiä. 
  
15.30 Max Mavenin luento: Mavenin luento oli suuri pettymys. Mielestäni Sakari Wilenius kuvaili asiaa 
hyvin sanoessaan, "Max Mavenin esityksen ja luennon välinen laatuero oli valtava. Vähän kuin Mayoralin 
esityksissä Comedy Nightissa ja Gaala Showssa." Max nauttii automaattisesti taikureiden suosiota ja 
varsinkin hänen aiemman illan esityksen jälkeen odotukset luennolta olivat luonnollisesti korkealla. Maven 
on moniosaaja, joka on kehittänyt elämänsä aikana järjettömän määrän materiaalia ja hänen tietotaitonsa 
käytännössä kaiken suhteen on ultimaattinen. Tämän kaiken tietäen minusta tuntui luennolta poistuttuani 
siltä, kuin olisin nähnyt vain pahaa unta. 
  



"
  
18.00 Gala Show: Mayoral istuu kiikkutuolissa irtonaisten kynttilöiden keskellä ja taustamusiikki alkaa 
soimaan. Katonrajaan ilmestyy kirkas valopallo, joka alkaa pikkuhiljaa laskeutumaan alaspäin. Kukaan ei 
sano mitään, koko sali on jähmettynyt. Valopallo laskeutuu Mayoralin luokse ja sytyttää valot taikurin 
kädessä olevaan sauvaan. Mayoral heilauttaa sauvaa eeppisen musiikin tahtiin lavalla olevia kynttilöitä kohti 
ja niihin syttyy valot. Tällä tavalla lähti käyntiin kaunein ja hienoin taikaesitys, mitä olen ikinä nähnyt. 
Kirjaimellisesti aivan uskomaton kokemus, joka sai kyllä ansaitsemansa arvostuksen esityksen jälkeen. 
Gaalassa kävi samanlainen ilmiö kuin close-up showssa, viimeinen esiintyjä veti niin ylivertaisen esityksen, 
että muut esiintyjät jäivät sen varjoon. Kertakaikkiaan aivan uskomaton lopetus tapahtumalle. 
  
Taikapäivät on nimetty osuvasti, sillä taikaa oli jälleen ilmassa, kun taikurit kokoontuivat yhden katon alle 
yhteisen intohimon äärelle. En voi mitään muuta kuin olla kiitollinen järjestäjistä, esiintyjistä, 
luennoitsijoista, kilpailijoista ja tietysti ennen kaikkea teistä rakkaat taikurit, jotka teitte tästä tapahtumasta 
ikimuistoisen. Erityiskiitos vielä Markku Purholle, joka on hemmetin kova jätkä. 
  
Arvosana Taikapäivistä: 5/5 
  
Kirjoittanut Miika Korkatti yön pimeinä tunteina 2017


