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Moi! Uutisia!

Suomen Taikurit Ry:n syyskokous pidettiin 16.10. Kokouksen aluksi nähtiin tuttuun tapaan uusien 
jäsenten koe-esitykset. Uusiksi noviisijäseniksi valittiin Tapani Värjölä ja hänen oppipoikansa Toni 
Rinnekari. Yhdistyksen täysivaltaisiksi jäseniksi pääsivät Lauri Tuhkanen ja Eemeli Uljas. Onnittelut 
uusille jäsenille! Eemelille erityismaininta loistavasta esityksestä!

Suomen Taikurit Ry:n perustajajäsen Kari Levelä suunnitteli yhdistyksellemme upean vaakunan, 
joka esiteltiin kokouksessa ja hyväksyttiin yksimielisesti käyttöön. Vaakuna ja vaakunakilpi 
selityksineen löytyvät nettilehden lopusta. Kokouksessa päätettiin myös teettää ST Ry -pinssit 
vaakunakilvestä, jotta jäsenemme voivat elegantisti osoittaa keikoilla ja kongresseissa kuuluvansa 
Suomalaisen taikuuden kermaan. Aikamoinen pinssi! Pinssien saatavuudesta ilmoitetaan 
myöhemmin ST:n Facebook ryhmässä.

Hallituksen puolella jatkavat hyvin pitkälti samat naamat: Sakari Wilenius, Markus Tervo, Teemu 
Maajärvi, Henri Myllymäki ja juniorijäsenenä Iivari Mikkonen ja varajäsenenä Jussi Jalkanen. 
Heikki Varvikko siirtyi yhdistyksen rahastonhoitajaksi ja Sami Paavola jatkaa rautaista työtään 
sihteerinä. Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Kim Wist nimettiin yhdistyksen 
kunniapuheenjohtajaksi. Kim on tehnyt töitä yhdistyksen eteen ikuisuuden ja on meidän kaikkien 
rakastama puuha-/teräsmies. Nostamme taikasauvamme korkealle kunniaksesi! Eläköön! Eläköön! 
Eläköön!

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Miika Pelkonen - eli minut!

Moi!

Ymmärrän, että tämä on vastuullinen tehtävä ja lupaan yrittää olla mokaamatta kovin pahasti! Kim 
ei onneksi ole vielä häviämässä kuvioista mihinkään vaan vaikuttaa edelleen taustalla ja toimii 
mentorina. Yhdistys tulee jatkamaan perinteitään ja myös kehittämään uusia. Nettilehti ilmestyy 
muutaman kerran vuodessa, luentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja minikongressi ja 
ravintolataikuuden SM-kisat järjestetään syksyllä tuttuun tapaan. Lisäksi ensi vuodelle kaavaillaan 
myös yleisölle avointa juhlanäytöstä. Kerromme tästä myöhemmin lisää. Sunnuntaisin sessioimme 
Cirkossa tuttuun tapaan.

Jäsenmaksut tulevat taas marraskuussa maksettavaksi ja kaavakkeet lähetetään sähköpostilla 
kuten ennenkin.

Kokouksen päätteeksi Sakari Wilenius esitteli erinomaisen version Lazy Man’s Card Trickistä minä 
höpötin jotain tarinoista taikuudessa. Luentojen jälkeen sessiointi jatkui vielä useamman tunnin 
ajan. 

Yhdistyksen tulevaisuus näyttää valoisalta ja otamme jatkuvasti vastaan uusia ideoita ja pyrimme 
kehittämään toimintaamme. Jos sinulla on (ja sinullahan on!) hyviä ideoita tai kommentteja niin 
kerro ihmeessä niin lähdetään toteuttamaan niitä.

Let’s make magic great again!

Miika Pelkonen
Suomen Taikurit RY:n puheenjohtaja



Finnkampen:  Suomi-Ruotsi maaottelu

Suomen Taikurit RY järjesti keskiviikkona 28. Syyskuuta Lähitaikuuden Suomi-Ruotsi 
Maaottelun. Kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa ja pitopaikkana toimi Teatteriravintola 
Nyyrikki Helsingissä. 

Illan mittainen kongressi pyörähti käyntiin iltapäivällä karsinnoilla. Ruotsista saapui 
viitisentoista taikuria, joista seitsemän osallistui kilpailuun.

Karsintojen tasosta en osaa tarkemmin sanoa muuta kuin, että tuomareilta kuulemani 
perusteella 14:sta karsijasta 9 oli hyvät ja erittäin tasaväkiset pisteet, joista jouduttiin 
tarkkaan miettimään 5 finalistia. 

Finaaliin pääsivät Rolf Isberg, Ville Boman, Markus Tervo, Mr. Fox ja Pasi Hyvärinen Alias 
Mystikko Alexander.

Kuitenkin ennen finaalia meille luennoi yhdysvaltalainen taikuri Karl Hein. Karl on 
nuoremman polven taikureita, mutta tehnyt taikuutta jo parikymmentä vuotta.  Hein teki 
todella hyvää taikuutta pelikorteilla ja avasi samalla ajatuksiaan taikuuden tekemisestä. 
Hänellä oli mukanaan myös taikurikongressissa isoin näkemäni määrä DVDeitä ja muuta 
myytävää. Kuhina pöydän luona luennon jälkeen osoitti, että kaverin taikuudesta tykättiin. 
Hän oli myös erittäin ystävällinen ja vastaili mielellään kysymyksiin luentonsa jälkeen 
koskien rutiineja ja liikkeitä. Tutustukaa siis ihmeessä herran tuotantoon. Luennon ja 
pienen ruokatauon jälkeen alkoi odotettu Suomi-Ruotsi Maaottelu. 

Ensimmäisenä pöydässä, jota seurasin, esiintyi Markus Tervo.
Markus on viimeisen muutaman viime vuoden aikana ottanut valtavan askeleen eteenpäin 
nuoresta lastentaikurista omaperäiseksi, Suomen eturivin taikuriksi. Hän on löytänyt oman 
tyylinsä, joka selkeästi toimii ja yleisö tykkää. Markus esitti vahvaa korttitaikuutta pöydässä 
ja sai porukan hyvin mukaan. Ongelmaksi muodostui ainakin meidän pöydässämme, että 
aika meinasi loppua kesken. Ilmeisesti jossakin pöydässä aika ylittyikin joka laski pisteitä. 
Kuitenkin erittäin hyvä suoritus!

Seuraavana esiintyi Pasi Hyvärinen alias Mystikko Alexander, joka saapui pöytään johtajan 
elkein ja otti samantien tilan haltuun. Pasi esitti selkeän kokonaisuuden, jossa punainen 
lanka oli selkeästi taikurin käsissä. Ihmiset pitivät kovasti kokonaisuudesta, jonka vuosien 
kehitystuloksena ollut Mystikko-hahmo esitti ja sai ansaitsemansa suosionosoitukset. 

Kolmantena pöydässä esiintyi Ruotsista kilpailuihin saapunut, omien sanojensa mukaan 
"Semipro" Ville Boman. Hän teki perusvarmaa keikkatavaraa, kuten Crazy Mans 
Handcuffsin, joka kuitenkin tehtiin erittäin hyvin ja ihmiset seurasivat koko 5 minuuttia 
silmiä räpäyttämättä mitä oikein tapahtuu. Hän reagoi erittäin hyvin ihmisten 
kommentteihin ja sai taikuuden tuntumaan "improvisoidulta".



Neljäntenä esiintyi Rolf Isberg, vanha herrasmies Ruotsista. Hän teki klassisia rutiineja, 
kuten Wild Cards ja Linking Rings nauhan kanssa. Esityksessä selkeästi haettiin punaista 
lankaa, joka oli kuitenkin ainakin meidän pöydässämme aivan hukassa. Juttuja tapahtui ja 
kukaan ei oikein tajunnut mitä piti seurata. Rehellisesti sanoen, en ymmärrä lainkaan, mitä 
hän teki finaalissa, varsinkin tietän ketä karsinnoista tippui pois. Loppua kohden esitys 
kuitenkin parani ja ihmiset aploodeerasivat mukavasti.

Viimeisenä esiintyi myös länsinaapurista Mr. Fox, joka esitti peruskorttijuttuja, jotka 
kuitenkin purivat laymaneihin mukavasti. Ihmiset nauroivat ja kaveri sai hyvin porukan 
mukaan. Hyvä suoritus!
Kilpailun jälkeen tuloksia laskettiin ja piinaavan jännityksen jälkeen tulokset julkistettiin.

Minikongressin Suomi-Ruotsi lähitaikuusmaaottelun tulokset ja pisteet:

1. Pasi Hyvärinen alias Mystikko Alexander 193,5 pistettä
2. Mr Fox (ruotsi) 189 pistettä
3. Ville Boman (ruotsi) 186 pistettä
4. Markus Tervo 180,5 pistettä
5. Rolf Isberg (ruotsi) 152,5 pistettä

Pasi Hyvärinen voitti ansaitusti kilpailun huippupisteillä, mutta neljänneksi tulleen Markus 
Tervon sijoittuminen oli yllätys minulle ja monelle muulle. Olisin sijoittanut Markuksen 
kolmanneksi tai jopa toiseksi ja tiputtanut Mr. Foxin neljänneksi. Mutta tässä nähdään juuri 
se, kuinka erilailla laymanit ja taikurit katsovat asioita. 
Kilpailut sujuivat kuitenkin erittäin mukavasti  ja jatkoa tämänkaltaiselle maaottelulle on 
varmasti luvassa jo ensi vuonna.

Viimeisenä oli vuorossa luennoitsija Karl Heinin esiintyminen koko ravintolaväelle, joka 
koostui niin taikureista, kuin tavallisista katsojista. Hein teki taikuutta pelikorteilla ja 
rubiikinkuutioilla. Esitys oli huikea, enkä muista nähneeni pitkään aikaan noin kovia 
reaktioita. Varsinkin lopetus, jossa katsojan ajattelema väri häviää rubiikinkuutiosta. 
Taikureiden suut loksahtivat auki ja esitys päättyi valtaisiin suosionosoituksiin. Ihmiset 
lähtivät kohti kotia ja ilmasta pystyi aistimaan sen, että kongressi oli tänä vuonna erityisen 
onnistunut, ihmiset hymyilivät ja puhuivat taikuudesta, taikurit eivät aikaisempien vuosien 
yleisökatoja ja tuomarivirheitä edes muistaneet. Hyvä me, Hyvä Suomen Taikurit.

 Vantaalla 24.10.2016 ,

Sakari Wilenius



Tässä vielä Kari Levelän suunnittelema Vaakuna:

sininen punainen hopea

Yhdistysvaakuna Suomen Taikurit ry

Täydellinen vaakuna

Vaakunakilpi

Vaakunaselitys

Sinisellä kilvellä hopeinen kyyhkynen edestäpäin siivet levällään kotkan tavoin, kynsissään kultainen
taikasauva hopeisin varuksin saatteenaan siipien välissä kolme kultaista viisisakaraista tähteä.

Pistokypärä. Kypäräpeite ja lakipunos sinistä ja hopeaa. Kypäräkoristeena hopeinen rengas jonka sisällä
neljä ässä -pelikorttia viuhkan muodossa. Saateena korttien yläpuolella kultainen viisisakarainen tähti.
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