
 

 

 

 

  

 

 

Suomen Taikurit RY Nettilehti 
Taikuus on jakamista varten 

MAALISKUU 2017 

Hyvää pääsiäistä! 

Kolmas nettilehti. Ollaan koettu 
yhdessä paljon. Luettu 
artikkeleita, opittu temppuja, 
ihmetelty haikuja ja tehty 
meemejä.  

Luvassa hieno kattaus. 
Ensimmäiseksi Iivari Mikkonen 
puhuu vaikeiden asioiden 
oppimisesta. Lempinostoni 
tekstistä: ”Ei ole olemassa 
vaikeita asioita, joidenkin 
asioiden oppiminen vaan 
kestää pitempään.” Hyvää 
settiä. Lisäksi Iivari paljastaa 
yhden visuaalisimmista 
liikkeistään: Revolver Change. 

Seuraavaksi teksti 
allekirjoittaneelta, jossa pohdin 
kuinka muodostaa yleisön 

kanssa yhteys. Iso aihe, jota 
lähdin pohtimaan muutamasta 
näkökulmasta. 

Esittelen myös uuden Sunnuntai 
Tapaamisen paikan ja miksi 
sessioissa kannattaa käydä! 
Luvassa kilpailu aiheeseen 
liittyen. 

Lopuksi Risto Leppäseltä 
loistava artikkeli 
”Ammattitaikuriksi pyrkivän 7 
kuolemansyntiä”. Lukekaa se 
huolellisesti, siellä on muutama 
todellinen helmi.  

Nauttikaa lehdestä ja lomasta!  

 

 

Moi kaikille! 

Mitä kuuluu? Tähän lehteen 

kirjoitin tekstin Sunnuntai 

Tapaamisista. Ne ovat arvokas 

tapahtuma niin nuorille kuin 

vanhoille, tahdon palauttaa 

ne entiseen loistoonsa.  

Suomen Taikurit RY’n kevätkokous 

oli äskeittäin. Saimme kaksi uutta 

noviisijäsentä Max Zilliacus ja Daniel 

Ilmoniemi.  Tervetuloa molemmille. 

Suurista asioista oli puhe. Vihdoinkin 

kysymys: mitä Suomen Taikurit 

haluavat saavuttaa nostettiin 

pöydälle. Siitä syntyi monta hyvää 

ideaa taikuuden pinnalle tuomiseksi 

ja junioreiden tukemiseksi. Tekijöitä 

vaan kaivataan… 

 

Huom! 

Sunnuntai 

Tapaaminen 

Kaffila 

Bokvillanissa 

8.4. 

Marko 

Poskiparran 

Ihmeiden Ilta 

11.4 Kulttuuri 

Kulma Porissa.  

 

 



Kuinka oppia jotain vaikeaa 
 
Iivari Mikkonen 
 
Olet varmaan törmännyt rutiiniin tai muuviin, jota pidit liian vaikeana. Mikään ei oikeasti ole 
liian vaikeaa. On vain asioita, joita pitää treenata enemmän. Itse tykkään haastavimmista 
muuveista ja rutiineista. Tämä on ensimmäinen asia, mikä auttaa sinua oppimaan jotain 
vaikeaa. Löytämällä viehätystä siitä, että haastat itseäsi ja ylität entiset rajasi. Se on nälkä, joka 
kasvaa syödessä. Mitä useammin koet oman voittosi, sitä enemmän haluat voittaa. Jos siihen 
ei ole tottunut, kuinka päästä siihen tilaan? 
  
Askel 1. Päätä tekeväsi jotain, mikä ylittää omien taitojesi rajat. 
Valitse joku muuvi tai rutiini, jonka tiedät tuottavan itsellesi haastetta. Jos valehtelet itsellesi 
tässä vaiheessa ja otat jotain helppoa, se ei tuo lähellekään samaa tunnetta mitä itsensä 
ylittäminen voi oikeasti tuoda. 
  
Askel 2. Treenaaminen 
Kun aloitat treenaamisen, kannattaa harjoittelu itsessään jakaa osiin. 
Osat ovat: tuntuman hakeminen, raaka fyysinen suoritus, ihmisten eteen tuominen ja 
hienosäätö 
  
Tuntuman hakeminen:  
Kokeile miltä rutiini tuntuu tehdä, mieti miltä sen tulisi näyttää, yritä selvittää missä siinä on 
pohjimmiltaan kyse. Selvitä millaisista osista rutiini koostuu. Teknisesti ja psykologisesti. Mitä 
pienempiin osiin saat rutiini jaetuksi sen parempi. Täten saat enemmän ”maaleja”, jotka 
tulevat olemaan helpommin tavoitettavissa ja jokaisen ”maalin” tavoittaminen on jo itsessään 
voitto. 
  
Raaka fyysinen suoritus: 
Ota aluksi yksi osa ja treenaa sitä, eli toista, toista, toista… noh alkaako olla hallussa? Jos ei, 
niin jatka. Älä lopeta, heittäisit hukkaan kaiken minkä aloitit. Ai onnistuu? Onnittelut! Nyt vaan 
jatkamaan tätä voittoputkea! Kun olet saanut muutaman voiton vyösi alle, yhdistele näitä 
osaamiasi palasia. Pääset maistamaan pientä palasta siitä kokonaisuudesta, minkä tulet 
työlläsi saavuttamaan. Maistuuko hyvältä? Hitaasti mutta vakaasti saat kaikki palat, joita voit 
yhdistellä, mutta älä heitä kaikkea yhteen kerralla vaan tee niistä pienempiä kokonaisuuksia, 
mix and match. Kun olet saanut ”aproksimaatiometakokonaisuudet” valmiiksi tee niistä 
lopullinen kokonaisuus. Ei ollutkaan niin vaikeaa kuin alussa pelkäsit. 
  
Askel 3. Hienosäätö 
Edessäsi on kriittisin vaihe. Joudut viemään treenaamasi asian ihmisten eteen. Tämä on 
tärkeää, koska et voi itsenäisesti luoda sitä tilannetta. Suosittelen, että esität muuvia niin 
taikureille kuin laymaneille. Siten saat mahdollisimman laajakatseista kritiikkiä. Kritiikki saattaa 
tuntuu raskaalta ja ettei treenilläsi ollut merkitystä. Tämä ei voisi olla kauempana totuudesta. 
Sinun pitää vain löytää kritiikistä ne asiat, joita et olisi itse huomannut ja ottaa niistä oppi. Hio 
timantti kauneimpaan muotoonsa äläkä lopeta hiomista, kehitys on jatkuvaa.  



  
Olet päässyt maaliin. Tehnyt jotain, minkä uskoit olevan lähes mahdotonta, työntänyt kykysi 
uusille rajoille. Nyt tiedät pystyväsi siihen aina, miten kauas pääset? Aloita vaikka seuraavasta: 
 

Revolver Change 

Iivari Mikkonen ja Miika Pelkonen 
 
Tässä on liike, jonka kehitin 2014-15 aikana Miikan kanssa omaa SM-kisa esitystä varten. Sillä 
voi visuaalisesti muuttaa esineen toiseen, käytin sen monta variaatiota voittoesityksessäni. 
 
Miltä se näyttää? Katso linkistä! https://youtu.be/mBIZbw-gI8E 
Hidastettu “exposed angle” video: https://youtu.be/Yhgl3a06UfI 
 
Miten se toimii? 
Revolver changen ensimmäinen osa pohjautuu Slydinin liikkeeseen revolver vanish. Revolver 
changen toinen osa on tenkai-palmeeratun esineen esiin taikominen. Selitän osat kohta. 
Käydään aluksi kertauksena läppäyksen perusteet.  

1. Varmista, että sinulla on pöytä. 
2. Istu oikein. 

Istu lievästi vinossa pöytään nähden, siten että rentoutuessa oikea käsi jää pöydän 
reunalle ja vasen tippuu syliin. Seuraavaksi haluat varmistaa, että jalkasi ovat yhdessä, 
ettei syliisi jää “reikää”. Kikka kakkonen on laittaa jalat ristiin. 

      3) Kuinka saada täydellinen misdirection läppäykseen. 
a) Rentoudu. 
b) Treenaa käsiesi liikkeet sulavaksi. Miten? Lue “Kuinka oppia jotain vaikeaa”. 
c) Katse. Jaa liike kolmeen kohtaan: ennen muuvia, muuvi ja sen jälkeen. 
Ennen muuvia katso esinettä, joka tulee muuttumaan. Kun kätesi liikkuvat kohti pöydän 
reunaa, katseesi tulee liikkua kohti yleisöä. Muuvin aikana katseesi on kohdistunut 
yleisöön. Muuvin jälkeen, kun kätesi liikkuvat pois pöydän reunalta, siirrä katseesi 
“efektiin”. 

 
Revolver vanish (osa 1) 
Kaikessa yksinkertaisuudessaan sinulla on esine 
vasemmassa kädessäsi, käsi on avoimena pöydän 
reunalla, käännät kättäsi 90 astetta niin, että esine 
tippuu syliisi. (kuva) 
 
Revolver change (osa 2) 
Toinen esine on tenkaipalmissa oikeassa kädessäsi ja 
sormesi lepäävät pöydän reunalla. Kun teet vasemmalla kädellä revolver vanishin, nostat 
kättäsi niin, että saat kiinni korttipakasta, joka on oikean käden tenkaissa. Nyt jatkat esineen 
liikerataa hetken, pysähdyt ja vastaanotat aplodit sekä pokaalin. Videosta saa apua. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    



Ilman yhteyttä ei ole taikuutta 

Markus Tervo 

Jos katsojat eivät pidä sinusta, ole kiinnostuneita tai koe olevansa huomioituja, niin he eivät 

pidä taikuudestasi. Miten vältymme tältä ja luomme yhteyden katsojiin? Kysymykseen ei ole 

helppoa vastausta ja olemme kaikki hiukan erialisia, jolloin yksi vastaus ei sovi kaikille. 

Jokaisen tulee ratkaista tämä ongelma itse, jotta heidän taikuutensa kuvastaa heitä. Miten 

saada yhteys luotua? 

Katsekontakti. Se oli ensimmäinen asia, joka ponnahti mieleeni. Katsekontakti on universaali 

tapa kohdata ihminen. Oikein käytettynä se kielii itsevarmuudesta, rehellisyydestä, sekä 

rennosta olosta toisen seurassa. Liian vähän katsekontaktia ja vaikutus on epävarmuus. Liian 

paljon, psykopaatti. Se on taito jota pitää harjoitella. Onneksi päivän aikana on monta 

mahdollisuutta, esimerkiksi kassatädin tai vastaantulijoiden kanssa. Jos harjoittelet 

taikatemppuja peilin edessä, on hyvä idea teipata kuvia silmistä peiliin ja sen viereen. Ole 

niiden kanssa kontaktissa. Vaihtoehtoisesti kerää pehmoleluja, asettele ne yleisöksi ja esiinny 

heille.  

Okei, katsekontakti, miten hyödyntää sitä esiintyessä ja luoda yhteys? Kiertelytaikuudessa 

murtautuessani porukkaan, en aluksi sano mitään. Annan heidän tuntea läsnäoloni. 

Todennäköisesti heillä on joku juttu menossa, odotan pari sekuntia, kunnes se hiljenee. Tässä 

vaiheessa riittää, että saan ainakin yhden ihmisen kanssa katsekontaktin. Tervehdin häntä. 

Tässä vaiheessa pöydässä pitäisi olla hiljaisempaa. Nyt katson jokaista silmiin ja alan 

puhumaan jotain, ihan mitä tahansa. Tärkeää ei ole mitä sanoo, vaan miten sen sanoo. Sanon 

sen iloisesti ja innokkaana, kuten esiintymistyylini ilmoittaa. Olen luonut jokaisen kanssa 

katsekontaktin ja suhteen siemen on kylvetty. Voin tehdä ensimmäisen taikatemppuni. 

Lavalla toimin lähes samalla tavalla. Kävelen määrätietoisesti lavan keskelle. Katson yleisöä 

pari sekuntia. Minulla ei ole kiirettä sanoa tai tehdä mitään. Antaudun heidän arvosteltavaksi. 

Yksi sekunti, kaksi sekuntia. Sanon jotain. Taas tärkeää ei ole mitä, vaan miten. Yleensä ”Moi!” 

riittää. Voin aloittaa. Kun haluan luoda esityksen aikana illuusion siitä, että katson jokaista 

silmiin, mutta heitä on liikaa, teen sen skannaamalla yleisön katseellani kolmesti. 

Ensimmäisellä skannauksella katson kolmasosaa eturiveistä. Toisella kolmasosaa keskiriveistä. 

Kolmannella takarivit. Lopuksi katson sivuilla ja edessä istuvia silmiin oikeasti. Yleisesti annan 

katseen levätä hiukan takarivin yläpuolella. Anna mahdollisimman monen katsojan nauttia 

huomiostasi, olethan suuri tähti. 

Kun katsot ihmisiä silmiin, hymyile usein ja vapaasti. Eikö tee mieli hymyillä? Ei hätää, fake it 

till you make it. Tutkimukset osoittavat, että pelkästään huulten kiristäminen hymyn 

kaltaiseen asentoon voi jo minuutin jälkeen huijata aivojasi tuntemaan onnellisuutta. Vähän 

ennen lavalle ryntäämistä hymyile. Pakota se hymy, jos on pakko. Laita vaikka kynä poikittain 

hampaiden väliin, joka pakottaa suunpielet ylös. Tee mitä täytyy senkin surullinen rusina. 

Olemme empaattisia otuksia (pääsääntöisesti) ja jos yleisö näkee esiintyjän hymyilevän, 



heillekin tulee iloinen olo, teoriassa. Viimeinen asia hymyilemisestä, anna hampaiden vilkkua. 

Se on voittajan hymy. Muista harjata hampaat. 

Mainitsen pikaisesti vielä ryhdin. Minkälainen ryhti sinulla on nyt? Jos se on hyvä, onneksi 

olkoon. Jos ei, suosittelen lämpimästi ylläpitämään hyvää ryhtiä, esimerkiksi säännöllisellä 

liikunnalla. Hyvä ryhti kertoo vahvuudesta, varmuudesta ja avoimuudesta. Kun muut reagoivat 

sinuun näillä tavoilla, alat uskoa näitä piirteitä itsestäsi. Sinusta tulee vahva, varma ja avoin. 

Lähitaikuudessa hyvä ryhti helpottaa porukkaan murtautumista, koska sinut otetaan vakavasti. 

Lavalla se helpottaa yleisön antautumista sinulle, vaikutat vahvalta ja luotettavalta. Ryhti luo 

yhteyttä.  

Yhteys on vuorovaikutusta, kuuntele. Kuuntele aidosti, älä vaan odota vuoroasi puhua. Kun 

kuuntelet älä mieti, vaan keskity siihen mitä toinen sanoo. Ajatuksia tulee ja menee, hyvät 

ajatukset tulevat takaisin oikealla hetkellä. Toisen puheenvuoro tulee vain kerran, ellet pyydä 

uusintaa. Miksi keskittyä täysin toisen kuunteluun eikä omaan vastaukseen? Saat paremman 

ymmärryksen toisen näkökulmasta ja puhutte tarkemmin samasta asiasta. Vastauksesi tulee 

kyllä, ei sitä tarvitse suunnitella samalla kun toinen puhuu. Ja pitääkö aina olla vastauksia? 

Välillä kuunteleminen riittää. Tämä tekniikka on erittäin arvokas esiintyessä. Lähitaikuudessa 

pyrin kuuntelemaan porukkaa avoimesti. Se antaa paljon arvokasta tietoa; minkälaisesta 

materiaalista tämä porukka voisi pitää, kuinka pitkän setin teen ja olenko ylipäätään 

tervetullut? Saan myös palautetta, ideoita ja materiaalia, suoraan yleisöltä.  

Poikkeuksetta, ketä me kuunnellaan, kenelle me antaudutaan, kenen kanssa me luodaan 

yhteys? Ihmisille ketä me rakastetaan. Miten me saadaan yleisö rakastamaan meitä, edes 

hetkeksi. Käyttämällä tämän tekstin tekniikoita ja omalla vastauksellasi. Ennen sitä, rakastatko 

itseäsi? Jos jokin sisälläsi kuiskasi myönteisesti, olen iloinen puolestasi. Epäilen, että sinun ei 

ole vaikeaa luoda yhteys yleisön kanssa. Jos et täysin rakasta itseäsi, kuinka rakastaa? Tähän 

kysymykseen ovat etsineet vastauksia uskonnot, filosofit, Youtube-intellektuaalit ja gurut. 

Kenelläkään heistä ei ole kaavaa rakkauteen. Minulla on, olkaa hyvät: 

   

 

   

 

 

Aihe on hyvin laaja ja tärkeimmät oivallukset tulevat kokemuksen kautta. Minun mielestä 

yhteyden luonti on yksi tärkein asia taikuudessa. Ilman yhteyttä ei ole taikuutta, koska yhteys 

on silta, jota pitkin taikuus kulkee. Jos sillan edessä on muuri, mitään ei mene läpi. Jos yleisö 

epäilee, että sillan alla on peikko, he eivät ylitä sitä. Jos silta on hatara, se romahtaa, kun on 

painavamman materiaalin vuoro. Vahva silta sinun ja yleisön välillä rakentuu yhteisvoimin, 

mutta sinun täytyy asettaa ensimmäiset tiilet. Ylläolevat työkalut ovat sitä varten, mutta 

suhteen ylläpitäminen vaatii vielä muutakin, mikä sinun pitää löytää itse.  

Vahva silta ei romahda ajan saatossa, vaan se löytyy aina kun palaat sen juurelle.  

 

 



10 syytä käydä Sunnuntai Tapaamisissa 

Alussa oli Manala, sitten Teatterikulma, sen jälkeen Cirko ja nyt Kaffila Bokvillan. Tässä on 10 

syytä miksi tapaamisissa kannattaa käydä! 

 

 

1. Sijainti, sijainti, sijainti 

Kaffila Bokvillan on asukaskahvila, joka sijaitsee Arabian rannassa. Rakennus on 

ulkoapäin kaunis ja sisältä tunnelmallinen. Sessionti-huone on kahvilan yläkerrassa. 

Siellä on merinäkymät ja suuri pöytä, joka herättää muistoja menneestä ajasta 

Teatterikulmasta. Paikalle pääsee monilla julkisilla; 8 ja 6 ratikka tulevat viereen, 

Vantaanväylään päin menevät bussit (yleensä 7 alkuiset) ja parkkipaikat ovat katupaikat 

ja Arabian parkkihalli vieressä, josta saa ilmaista pysäköintiä sunnuntaina kaksi tuntia. 

 

2. Kahvila 

Tapaamiset alkavat 16:00 ja kahvila 

sulkeutuu vasta 17:00. Kahvilasta saa 

vapaaehtoistyövoimin leivottua pullaa ja 

muita herkkuja. Kahvia voi ostaa kahvilasta, 

tai keittää itse. 

 

3. Uusi vetäjä, minä! 

Jo sen puolesta kannattaa tulla. 

 

 

 



 

4. Teemat 

Tulevaisuudessa tuodaan lisää rakennetta sessioihin teemojen avulla. Tapaamisen 

alussa tai ennen tapaamista sovimme teeman. Keskustelemme aiheesta yhdessä ja 

ryhmissä, lopuksi esitämme muille oivalluksiamme. Osallistuminen ei ole pakollista, 

mutta aiheen käsittely on varmasti hyvin hedelmällistä. Oivallukset kirjataan ylös 

Sunnuntai Tapaamisisen muistikirjaan.  

 

5. Keskustelu 

Taikurit ovat mielenkiintoisia, meillä on hyvin erilaisia maailmankuvia. Johtunee 

varmaan liiallisesta vapaa-ajasta. Noh, se johtaa hyviin keskusteluihin. 

 

6. Palautetta ja sessioita 

Onko sinulla rutiini tai esitys, johon haluat apua tai ohjausta? Tuo se Tapaamiseen ja 

yhdessä hiomme siitä timantin. Se, että saa eri näkökulmia rutiinista, voi herättää sen 

eloon tavalla, mihin ei välttämättä itse olisi kyennyt. Tapaamisissa on hyvä ilmapiiri 

kehittymiselle. 

 

7.  Teemme yhdessä taikuudesta parempaa 

Miten saadaan taikuutta pinnalle? Yksi tapa on tehdä parempaa taikuutta. Miten? Katso 

osat 7, 6 ja 5. 

 

8. Luentoja 

Sunnuntai tapaamisissa tulee olemaan luentoja. Niistä ilmoitetaan etukäteen! 

 

9. Muut taikurit 

Ei koskaan tiedä, keneen Tapaamisissa törmää. Olen törmännyt Javi Beniteziin, Christian 

Engblomiin ja muihin alan huippuihin. Olen myös tavannut monta nykyistä ystävääni 

sessioissa. Muut taikurit ja yhdessäolo on taikuudelle ja henkiselle hyvinvoinnille 

hyväksi. 

 

10. Tärkeä perinne 

Muistan edelleen ensimmäisen Sunnuntai Tapaamiseni. Olin pieni poika, harrastanut 

taikatemppuja muutaman vuoden. Vanhempani vei minut Teatterikulmaan, jo 

ulkoapäin mielenkiintoinen paikka. Hissi vei puiseen saliin, jossa oli kabinetti. Kun 

kabinetin ovi avautui, astuin uuteen maailmaan. Suuressa kabinetissa oli valtava 

tammipöytä, jonka ympärillä istui taikureita. Kovan luokan ammattilaisia, joiden 

puheista huokui rakkaus alaamme kohtaan. Minulle tuli heti tervetullut olo. Muistan 

ensimmäisistä sessiostani, miten Pasi Hyvärinen opetti minulle kuppeja ja palloja monta 

tuntia. Myöhemmin voitin sillä rutiinilla junnukilpailuja. Miika Pelkonen opetti minulle 

nostamaan neljä ässää pakasta, rutiini jota esitän edelleen. Sain paljon tukea 

kokeneimmilta taikureilta. Voin rehellisesti sanoa, että en olisi tässä, ellei Tapaamisia 



olisi. Samaa sanovat monet nuoret taikurit, ketkä käyvät tapaamisissa. Tapaamisissa 

tietoa jaetaan taikurilta taikurille ja sukupolvelta sukupolvelle. Siksi niissä kannattaa 

käydä! 

 

 
Kuva: Timo Wilkman 

 

Sunnuntai Tapaaminen logo kilpailu! 

Sunnuntai Tapaamisiin tarvitaan symboli, logo tai merkki. Jotain mikä tihkuu Sunnuntai 

Tapaamisten olemusta. Suunnittele sellainen ja voita mahtava taika-aiheinen palkinto! 

Ei ole sääntöjä! Suunnittele vain logo, jossa mielellään lukee ”Sunnuntai Tapaaminen” ja 

lähetä se minulle sähköpostitse tai muuten.  

Käytä mielikuvitusta!  

 

  



Ammattitaikuriksi pyrkivän 7 kuolemansyntiä 

Risto Leppänen 

Näin pääsiäisen kunniaksi lähden liikkeelle yliampuvan eeppisellä otsikolla. Olen saanut tehdä 

taikuutta työkseni yli 10 vuoden ajan ja miettinyt, mitkä asiat tai oivallukset ovat johtaneet 

onnistumisiin ja pitkiin asiakassuhteisiin. Olipa oma tavoitteesi taikuudessa sitten 

ammattilaisuus, kiva harrastus tai jotain siltä väliltä, toivon että pohdit miten seuraavien, 

itseänikin vaivanneiden ja mielestäni väärien ajatusmallien tunnistaminen voi viedä 

tekemistäsi eteenpäin. 

1. Teen kaiken itse 

Taikuus on luonteeltaan helposti yksinäistä puurtamista. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla 

sitä. Mm. Taikapäivät ja vapaamuotoiset taikuri-miitit  ovat hienoja mahdollisuuksia 

vaihtaa ideoita ja inspiroitua. Näissä kannattaa ehdottomasti olla mukana, mutta 

samalla pitää vahvasti mielessä millainen maksava yleisösi on ja mitä he haluavat nähdä. 

Ympäröi siis itsesi myös erilaisista taustoista tulevilla maallikoilla, joilla on kyky ja 

uskallus antaa rehellistä palautetta materiaalivalinnastasi ja esiintymisestäsi. 

 

 Harva taikuri on esim. ammattitason stailisti, äänisuunnittelija, komiikan käsikirjoittaja, 

graafinen suunnittelija tai digimarkkinoinnin toteuttaja. David Copperfield kertoi että 

yksi hänen suurimmista saavutuksistaan on ollut löytää ympärille juuri oikeat ihmiset, 

jotka saavat hänen lahjakkuutensa esille parhaassa mahdollisessa valossa. Mitä sinä 

voisit jättää osaavampiin käsiin keskittyessäsi parhaaseen ydinosaamiseesi? Ketkä 

voisivat kuulua dream teamiisi? 

 

2. Minun pitää pärjätä taikurikilpailussa 

Taikurikilpailussa palkinnoille pääseminen on monesti itselle mukava sulka hattuun ja 

deadline saada jokin projekti puristettua valmiiksi. Jokainen esiintyjä nauttii kollegoilta 

saamastaan huomiosta ja arvostuksesta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kilpailussa 

pärjääminen vaati usein panostusta ohjelmaan, joka ei välttämättä toimi normaalissa 

keikkatilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Myöskään markkinoinnillisesti kilpailumeriitit eivät tuo niin suurta säväystä kun saattaisi 

luulla. Keskustelin juuri erään musiikkialan managerin kanssa, joka totesi että hän ei 

nostaisi näitä edes esille, koska ajatus kilpailemisesta on hieman erikoinen ja kaikilla 

tuntuu jo olevan joku kahvilataikuuden tai lattiataikuuden SM-palkinto. Tämän huomion 

tarkoitus ei ole kehottaa jättämään kilpailut väliin, ainoastaan miettimään tukeeko 

siihen käytetty aika riittävästi omia tavoitteitasi. 

 

3 Materiaalini on oltava uutta ja omaperäistä 

Jos kilpailet tai haluat kiertää luennoimassa taikureille, tämä on erittäin suositeltavaa. 

Muussa tapauksessa yleisösi välittää vain siitä mitä saat heidät tuntemaan. Olen nähnyt 

monta kertaa tilanteen, jossa taikuriluennolla joku temppu ei esitettynä saa kovin 



kummoista vastaanottoa, mutta itse metodi on niin nerokas, että porukka ryntää 

myyntipöydän ääreen. Taikureina annamme helposti liikaa arvoa verhon takana olevalle 

salaiselle maailmallemme, vaikka näkyvä lopputuote ei liikauttaisi katsojaa juuri 

mihinkään suuntaan.  

 

Joitakin vuosia sitten autooni murtauduttiin ja siinä meni mm. elektronisia virityksiä, 

joiden varaan olin rakentanut useita rutiineja. Tein muutamat seuraavat keikat hyvin 

vähäisellä, nopeasti haalitulla määrällä välineitä. Tunsin miten simppelillä 

hätävaramateriaalillakin yleisö otti minut vastaan lämpimästi ja tajusin todella 

konkreettisesti, miten vähän nuo tuhannet eurot lopulta toivat kokemuksellista lisää 

esitykseeni. Käytän edelleen hyvinkin arvokkaita high tech -metodeja, mutta 

tietoisempana siitä, että yleisö ei ensisijaisesti rakastu ennennäkemättömiin ja monella 

tasolla fuulaaviin temppuihin, vaan esiintyjään joka välittää heistä ja pistää itsensä 

likoon. Tästä huolimatta tehtävämme taikurina on esittää mahdollisimman vahvaa 

taikuutta, joka on sopusoinnussa esiintymishahmomme kanssa. 

 

4 Teen tämän omana itsenäni, ei tarvitse miettiä hahmoa 

Vanha ohjesääntö, just be yourself. On vain yksi uniikki sinä, joten miksi yrittää olla joku 

muu. Periaatteessa juuri näin!  Mutta jokaisella on silti oma maskinsa, tapansa olla 

erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. En tiedä ketään, joka olisi samanlainen perheen 

kanssa joulupöydässä kuin satojen ihmisten edessä lavalla.  

 

Oma lavapersoonani on nopea, energinen, itseironinen, kansainvälinen ja vielä 

hyväksyttävissä olevan röyhkeä / anteeksipyytelemätön. Suurin osa näistä on todellisia 

ominaisuuksiani, mutta ikään kuin suurennuslasin läpi katsottuna. Vaikka et vetäisikään 

päälle taikovan putkimiehen rooliasua tms, on tärkeä tuntea millainen lavalla olet ja 

kirjoittaa se selkeyden vuoksi ylös. Kun tämä on sisäistetty, on helpompi ymmärtää 

millainen materiaali tälle persoonalle sopii. Ehkä tärkeimmät kriteerit itselleni on rytmi 

ja tempo. Olen käynyt läpi mm. useita mentaalirutiineita, joita kutkuttelisi esittää, 

mutta niiden vaatima rytmitys on joka tapauksessa niin rauhallinen, että vuoristorata 

jolle haluaisin katsojat viedä pysähtyy ennen aikojaan. 

 

5  Aloitusefektin pitää tulla nopeasti ja ottaa heti luulot pois 

Wrong. Aloituksen pitää vakuuttaa yleisö siitä, että kanssasi on mahtavaa ja turvallista 

viettää seuraavat puoli tuntia tai mitä ikinä show kestääkään. Se voi tapahtua taikuuden 

kautta, tai se voi tapahtua jonkin esiintyjän tapauksessa yhtä hyvin vaikka seisomalla 15 

s hiljaa pälyillen yleisöä. Ensimmäisten minuuttien aikana kaiken mitä teet tulisi 

ideaalitilanteessa heijastaa niitä ominaisuuksia, jotka olet kirjoittanut edellisessä 

kohdassa hahmoa kuvaamaan ja vetää yleisö näin maailmaasi. Itse teen mm. uuden 

sisääntulon itseironisella spiikillä ja musiikilla, viittaan muutamaan katsojaan etukäteen 

selvitetyillä nimillä ja luon sitä kautta yhteyden yleisöön, jolle tämä näyttää once-in-a-

lifetime jutulta enemmän kuin käsikirjoitetulta aloitukselta. Älä usko tiukkoihin 

sääntöihin siitä miten showta pitäisi rakentaa, kokeile rohkeasti ja kuuntele yleisöäsi! 



 

        6    Mikä kässäri? Olen tarpeeksi hyvä improvisoimaan 

On helppo perustella laiskuuttaan käsikirjoittaa sillä, miten mainion spontaani 

vaikutelma syntyy kun ei mieti liian tarkkaan mitä sanoo. Tämä osoittaa hieman väärää 

käsitystä koko käsikirjoituksesta, jonka ei ole tarkoituskaan olla kiveen hakattu manifesti 

vaan runko, jonka varassa on turvallista tilanteen salliessa improvisoida ja rönsyillä. 

Oma ajatuksenjuoksuni on usein niin vilkasta, että saatan helposti hypätä 

suunnitteluvaiheessa kohdasta A kohtaan C miettimättä, että se vaihe B olisi ollut myös 

aika oleellinen. Kun asian joutuu käymään läpi kirjoittaen sekä mitä sanoo että tekee, 

tällainen skippaaminen ei onnistu niin helposti.  Jos haluat lukea lisää 

käsikirjoittamisesta ja miten se kannattaa tehdä, suosittelen tilaamaan Purholta Pete 

McCaben Scripting Magic -kirjat. 

 

7 Go with the flow 

Luovat ihmiset menevät usein fiiliksellä ja intuitiolla. Siinä ei ole sinänsä mitään väärää, 

mutta on olemassa melkein taikuudelta tuntuvia lainalaisuuksia, jotka toimivat 

alitajunnan ohjaamina niiden puolella, jotka eivät pelkää työtä ja tietävät 

mahdollisimman selkeästi mitä haluavat.  

 

On se sitten ura ammattilaisena, keikat ulkomailla, loppuunmyydyt kiertueet, best-seller 

-tempun keksiminen taikureille, FISM-palkinto tms.   

 

Haastankin lopuksi sinua laittamaan korttipakan pois kädestä ja sulkemaan hetken 

päästä silmäsi. Kun teet sen, anna mieleesi tulla ilman kritiikkiä ja epäilystä kolme asiaa, 

joiden saavuttaminen taikuuden parissa seuraavan 5 vuoden aikana olisi siisteintä ikinä. 

Kun olet saanut ne mieleen, avaa silmäsi ja kirjoita ne puhelimen muistioon. Kirjoita 

lyhyesti mitä tavoitteen toteutuminen todennäköisesti voisi vaatia. Esim. Haluan 

esiintyä USA:ssa – Tarvitsen sujuvaa englanninkielistä matskua, hyvän promovideon, 

oikean kontaktin... Laita itsellesi puhelimeen kuukausittainen muistutus tsekata lista 

läpi. Lyön sponge-jäniksestä vetoa, että tulet yllättymään positiivisesti asioiden 

etenemisestä. 

 

 


