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Nettilehti 2/2016 

 

Puheenjohtajan palsta: 

Kesä meni ja taas on vilkasta taikarintamalla. Olihan kesällä tosin hienot 

taikapäivät, mutta muuten syksy on yleensä taikuuden osalta kesää 

vilkkaampaa aikaa. 

Meillä on perinteinen Minikongressi keskiviikkona 28.9. 

Tämänkertainen kongressi on erilainen ja eri paikassa kuin ennen. Lue 

lisää kongressista alempana. 

Lokakuussa pidetään Suomen taikurit ry:n lakisääteinen syyskokous. 

Syyskokous pidetään tutussa paikassa Cirkossa sunnuntaina 16.10 

alkaen klo 14.00. 

Puheenjohtajan vaihto tapetilla: 

Olen toiminut puheenjohtajana vuodesta 1998, eli yhteensä 18 vuotta. 

Nyt saattaisi olla uusien tuulien aika ja Miika Pelkonen on 

ilmoittautunut halukkaaksi ottaa pestin vastaan.  

Tästä ja monista muista asioista päätetään syyskokouksessa, joten tulkaa siis kokoukseen vaikuttamaan 

uuden hallituksen ja puheenjohtajan valintaan! 

Tästäkin asiasta lisää alempana ja myös virallinen kokouskutsu. 

Muistakaa lukea myös nettilehden lopusta Miika Korkatin palsta, missä hän pohtii taikuuden 

oppimisprosessia. 

 

Videokilpailu 

Suomen taikurit ry yhteistyössä Markku Purho Ky:n kanssa järjesti Vuoden Nettitaikuri 2016 videokilpailun. 

Kilpailuun osallistui yhteensä kuusi videota ja tuomaristo, johon kuuluivat Martti Siren, Miika Pelkonen, 

Sakari Wilenius sekä Jose Ahonen ovat nähneet kaikki videot ja antaneet pisteensä. Voittajat ilmoitetaan 

ravintola Nyyrikissä Minikongressin ravintolakilpailun palkintojen jaon yhteydessä keskiviikkona 28.9, noin 

klo 21.45. Videokilpailun kolme parasta saavat lahjakortit Markku Purho Ky:n taikavälinekauppaan. 

 

Minikongressi 2016 

Minikongressi järjestetään tänä vuonna keskiviikkona 28 syyskuuta teatteriravintola Nyyrikissä, joka 

sijaitsee Helsingin Käpylässä, osoitteessa Pohjolankatu 2, 00610 Helsinki. Kävin jo keväällä katsastamassa 

paikan ja keskustelemassa omistajien kanssa kongressin järjestämisestä. He olivat hyvin innostuneita 

tapahtumasta ja ovat jo mainostaneet tapahtumaa asiakkailleen sekä Facebook sivuillaan.  

Ravintola Nyyrikki on teatteriravintola. Siellä on erittäin hyvät olosuhteet ravintolataikuus kilpailun 

järjestämiselle, luennoille ym. Paikalle järjestetään ensimmäistä kertaa kamera, joka kuvaa yhtä 

kilpailupöytää, joten nyt voi istua rauhassa ison näytön edessä ja katsoa kilpailuja siitä. Totta kai voi 

entiseen tapaan mennä lähelle pöytää katsomaan mitä finalistit tekevät, mutta nyt on ainakin vaihtoehtoja. 

Itse kilpailu on hieman erilainen tällä kertaa, koska ruotsin Magiska bröderna yhdistys täyttää 50 vuotta ja 

heiltä osallistuu noin 20 taikuria kongressiin. Mietimme hallituksen kanssa pitkään, miten kilpailu olisi paras 
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järjestää tänä vuonna ja päädyimme tekemään sen maaotteluhengessä. Finaaliin pääsee yhä vain 5 taikuria 

karsintojen kautta ja kilpailu on muutenkin samanlainen kuin ennenkin, paitsi että kilpailukieli on Englanti. 

Tämä päätös tehtiin tasapuolisuuden vuoksi, koska muuten suomalaisilla olisi liian selvä etu esiintyessään 

omalla kielellään. Palkintosummat ovat samat, eli 250 euroa + diplomi voittajalle, 150 toiselle ja 100 euroa 

kolmannelle. Kilpailumaksu on 20 euroa ja karsinnat alkavat klo 16.00.  

 

Ulkomainen vieras 

Tänä vuonna meillä on erittäin mielenkiintoinen ulkomainen vieras: Karl Hein USA:sta.  

Karlin nettisivut löytyvät osoitteesta www.karlhein.com  

 

Karl on uskomattoman taitava taikuri ja hänen rutiinit ovat loistavasti 

rakennettu. Hän kehittänyt mm. Heinstein shufflen, joka on 

maailmanlaajuisesti levinnyt valesekoitus. 

Karl on suomessa muutaman päivän ja tapaa mielellään taikureita 29-

30.9. Hän lupasi myös järjestää workshopin, jos kiinnostuneita löytyy. 

Sinne voi ilmoittautua kongressissa tai lähettämällä e-mailia minulle 

osoitteeseen kim.wist@dlc.fi  

Välinemyyjä Pegani Tanskasta, on luvannut tulla paikalle. Peganille on 

varattu oma huone välinemyyntiä varten. Purhon kanssa on asiasta myös keskusteltu, joten hänkin saattaa 

ilmaantua paikalle. 

 

Tässä kongressin aikataulu sekä tiedot miten ilmoittautua: 

Klo 15.00 – 18.00 Ilmoittautuminen ja välinemyynti avataan. 

Klo 16.00 kilpailujen karsinta. 

Klo 17.30 finalistit julkaistaan. 

Klo 18.00 luento Karl Hein.  

Klo 20.00 ravintolataikuuskilpailun finaali. 

Klo 21.45 voittajat julkaistaan ja Karl Hein esiintyy Nyyrikin lavalla. 

Klo 22.15 vapaata seurustelua. 

 

Ilmoittautuminen joko paikan päällä ostamalla lipun tai maksamalla kongressimaksun Suomen taikurit ry:n 

tilille. Liput jaetaan paikan päällä kaikille ennakkoon maksaneille sekä ovella maksaneille. Lipun kanssa 

pääsy kaikkiin tapahtumiin.  

Hinnat: 

Suomen taikurit ry:n jäsenille 30 euroa, kaikille muille 40 euroa.  

Kilpailumaksu on 20 euroa. 

Tilinumero minne voi maksaa ennakkoon: Ålandsbanken FI20 6601 0001 1995 87. Viestikenttään tieto mitä 

maksu koskee ja maksajan nimi. 

http://www.karlhein.com/
mailto:kim.wist@dlc.fi
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Kokouskutsu 

 

Suomen taikurit ry:n virallinen syyskokous pidetään Crikossa Helsingissä, osoitteessa kaasutehtaankatu 2-4, 

sunnuntaina 19.10 alkaen klo 14.00. 

Kokouksen esityslista on seuraava: 

 

Seurataan pyrkivien jäsenten koe-esiintymistä ja päätetään heidän kohtaloistaan. 

 

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa. 
 

 

2. Vahvistetaan talousarvio ja, sekä päätetään jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta seuraavalle 
vuodelle. 

 

 

3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle. 
 
 

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet sekä varajäsenet 
 
 

5. Käsitellään muut esille tulevat asiat. 
        -kirjataan uudet jäsenet 

        -muut asiat 

 

 

6.     Kokouksen päättäminen 

 

Kokouksen lopuksi järjestetään luento, mutta luennoitsija ei ole vielä selvillä. Asiasta tulee tarkempaa 

tietoa Suomen taikurit ry:n sekä taikurit Facebook ryhmän kautta. 

Hallitus toivoo runsasta osallistumista kokoukseen. 
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Tavoittava YouTube 

Miika Korkatti 

 

Tiesitkö, että YouTube on maailman toiseksi suurin hakukone Googlen rinnalla? YouTubesta on 

muodostunut yksi maailman mahtavimmista kirjastoista, jonka äärelle myös lukemattomat taikurit siirtyvät 

oppimaan uusia asioita. Taikuuden opettamisesta ja opiskelusta YouTubessa on tullut suosittu ilmiö, joka 

on kasvanut tasaisesti räjähtävällä vauhdilla. YouTuben kautta on mahdollista tavoittaa järkyttävän suuria 

massoja lyhyessä ajassa. Yksittäinen temppupaljastus voi tavoittaa viikonlopun aikana enemmän 

katsomakertoja kuin taikamaratoni, jossa kaikki maailman aktiiviset taikurit esiintyisivät yötä päivää kaduilla 

kuukauden ajan. Monet ammattilaiset ovat huolestuneita siitä, että YouTubesta on tullut lukemattomien 

taikureiden tärkein tietolähde taikuudesta. YouTube on vastuussa lukemattomien aloittelijoiden 

kehityksestä ja käsityksestä taikuudesta, siitä mitä on olla taikuri ja kuinka taikuudesta kannattaa ajatella. 

YouTube on yksi suurimmista taikuuden tulevaisuuden rakentajista. Onko se tulevaisuus valoisa vai synkkä? 

Tässä kirjoituksessa käsittelen kriittisiä ajatuksia ja havaintoja YouTubesta taikuuden oppimisen 

näkökulmasta.  

Omakohtaisia kokemuksia 

Aloitin korttitaikuuden harjoittelemisen hieman alle kolme vuotta sitten ja muistan alussa uskoneeni 

vahvasti YouTuben voimaan. Se oli minulle yksi tärkeimmistä lähteistä löytää tietoa taikuudesta ja ihannoin 

monia YouTube -taikureita, ja haaveilin jopa omasta temppupaljastus-kanavasta. Olen siinä mielessä 

onnekas aloittelija, että sain heti alussa paljon myös henkilökohtaista ohjausta ja opetusta kokeneemmalta 

taikurilta. Minua opetettiin heti alussa etsimään laajemmin tietoa taikuudesta ja suuntaamaan katseeni 

'oikeaan' opetusmateriaaliin ja suodattamaan 'vääränlaista' opetussisältöä. Minua talutettiin kädestä 

pitäen eteenpäin, sain tietoa, kuinka lähteä liikkeelle ja kuinka harjoitella johdonmukaisesti eteenpäin. 

Perehdyttyäni laajemmin korttitaikuuteen ja saatavilla olevaan opetusmateriaaliin, ymmärsin kuitenkin 

kuinka riittämätöntä, on se opetus, jota YouTube pääsääntöisesti edustaa. 

YouTube tietopankkina 

YouTube on monille aloittelijoille ainoa tietopankki taikuudesta. Monet eivät ole ikinä saaneet tietää 

mistään muusta kuin siitä "taikuudesta", mitä YouTube edustaa. Aloittelijan näkökulmasta YouTube ei 

kuitenkaan ole paras mahdollinen ponnahduslauta taikuuden pariin. Se on monelle kuitenkin tärkeä alusta, 

koska se tarjoaa informaatiota, jota on helppo löytää ja hyödyntää ilmaiseksi. Oppimisen näkökulmasta 

YouTube on ongelmallinen, koska sen opetussisältö on kehnosti toteutettua, huonosti organisoitua ja 

holtittomasti jaettua. Kyseessä on massiivinen informaatiotulva, joka sisältää järkyttävän määrän 

opetusmateriaalia, jota kukaan ei opeta hallitsemaan tai hyödyntämään järkevästi. Määrä ei korvaa laatua, 

jota YouTubesta suuresta materiaalimäärästä huolimatta ei juurikaan löydy. YouTuben opetussisältö ei 

esimerkiksi tarjoa aloittelijalle vastausta tämän tärkeimpiin kysymyksiin: mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja 

mitä kannattaa harjoitella seuraavaksi. YouTube ei tarjoa avaimia pedagogiseen oppimisprosessiin, joka on 

yksi hyvän taikuuden tärkeimmistä prosesseista. Järjestelmällisen opetussisällön sijaan se tarjoaa usein 

järkyttävän määrän yksittäisiä videoita otsikoilla "David Blaine Magic Trick for Beginners" -tyyliin. 

YouTubessa taikuus on sama asia kuin temput ja niiden salaisuudet; se ei tarjoa kokonaisvaltaista kuvaa 

taikuudesta, sillä taikuus on enemmän kuin temppuja ja niiden salaisuuksia. YouTube tarjoaa puutteellista 

opetussisältöä, joka jättää ulkopuolelle taikuuden tärkeimpiä osa-alueita: 
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- 99% YouTuben opetusmateriaalista on aloittelijoiden tuottamaa. Huonoja roolimalleja; he eivät ole vielä 

edes itse sisäistäneet sitä, mitä he yrittävät opettaa. 

- Opetusvideot harvemmin sisältävät tekniikoiden ja rutiinien tarkempia teknisiä tietoja.  

- Opetusvideot harvemmin sisältävät liikkeiden tai rutiinien lähdettä tai historiaa. Meillä on kohta 

kokonainen sukupolvi taikureita, jotka eivät tiedä yhtään, mistä heidän toteuttamansa taide on alunperin 

lähtöisin. 

- Opetusvideot harvemmin antavat krediittiä rutiinien tai tekniikoiden kehittäjille. 

- Opetusvideot harvemmin antavat tietoa siitä, kuinka videon sisältämä temppu kannattaa oikeassa 

elämässä esittää. 

- Opetusvideot kanavasta riippumatta toistavat itseään: kaikki seuraavat toisiaan ja kaikki tuottavat samaa 

opetusmateriaalia samoista asioista aina uudelleen. 

- Opetusvideot hyvin laajalti sisältävät eettisesti ongelmallista sisältöä: ihmiset opettavat asioita, joihin 

heillä ei ole oikeutta. 

- Opetusvideoiden sisältö on pääsääntöisesti kehnosti suunniteltua ja toteutettu Ykkösellä purkkiin -

periaatteella. 

- Opetusvideot pääsääntöisesti toimivat periaatteella "Tässä tempun efekti. Nyt näytän sen salaisuuden." 

- Opetusvideoiden tuottamisen taustalla on kyseenalaisia motiiveja: monien kohdalla kyse on puhtaasti 

maineen ja suosion tavoittelusta, ei aidosta intohimosta taikuutta ja sen toteuttamista kohtaan. 

- Opetusvideot eivät käsittele taikuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä: mitä on olla taikuri, mitä on vahva 

taikuus, kuinka tehdä taikuudesta vahvaa, mitä tarkoittaa ajoitus, kuinka se kannattaa ottaa huomioon, 

mitä tarkoittaa hämäys ja kuinka sen hyödyntämisessä voi kehittyä, miksi jokin toinen tapa toimii paremmin 

kuin toinen tapa ja kuinka erottaa hyvä taikuus huonosta taikuudesta. Tässä oli karkeita esimerkkejä, mutta 

ne antavat kuvan materiaalin opetussisällöllisestä suppeudesta. 

Yhteenvetona 

- Opetusvideot sisältävät ammattitaidotonta, eettisesti ongelmallista, puutteellista ja suppeaa 

opetussisältöä.  

- Opetusvideot antavat väärän kuvan taikuudesta ja sen luonteesta.  

Paremmasta tiedosta muutoksiin 

YouTuben opetusmateriaali on kehnoa, mutta se ei tarkoita, etteikö YouTubesta löytyisi myös jotain hyvää. 

Internetin mahtavin ja massiivisin videokirjasto sisältää paljon inspiroivia ideoita ja hienoja esityksiä. Se ei 

missään nimessä ole taikuuden näkökulmasta hyödytön, sillä myös sen kautta on mahdollista jakaa tärkeää 

tietoa taikuudesta ja ohjata taikuudesta kiinnostuneita eteenpäin kohti maalia. Se tarjoaa monille 

aloittelijoille mukavan ponnahduslaudan, vaikka hyppy ei olekaan kovin korkea. Meidän ei kuitenkaan 

kannata tuudittautua siihen ajatukseen, että YouTube voisi millään tasolla tarjota meille kokonaisvaltaista 

tai oikeasti pitkälle kantavaa opetussisältöä. Päin vastoin, meidän on hyvä heti alussa unohtaa riman 

alittaminen ja lähteä kalastamaan oikeille vesille, ja oppia taikuuden salaisuudet oikein. Jos ja kun meillä on 

mahdollisuus nauttia heti alussa hyvää opetusmateriaalia, niin miksi tyytyä huonoon. Panostamalla ja 

keskittymällä heti alussa hyvään opetusmateriaaliin, meidän ei tarvitse myöhemmin käyttää niin paljon 

aikaa virheiden korjaamiseen.  
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Totuus on se, että YouTube ei ole katoamassa mihinkään, se on ja pysyy. Tulevaisuudessa se tulee olemaan 

entistäkin suuremmassa roolissa aloittelijoiden opettamisessa. Seuraava sukupolvi ei tule kertomaan 

reissuista paikalliseen kirjastoon vaan matkasta YouTuben maailmaan, jonka kautta he oppivat 

ensimmäisen temppunsa. YouTube on suuressa asemassa ja vastuussa taikuuden tulevaisuudesta. Tästä 

syystä meidän on tärkeä edistää tietoisuutta YouTuben opetussisällön heikkoudesta ja kehittää ja vahvistaa 

jatko-ohjausta paremman opetusmateriaalin pariin. Jos kahlitsemme ja jätämme aloittelijat YouTuben 

armoille, he eivät tule ikinä ymmärtämään sitä kaikkea, mitä he eivät ymmärrä. Näin illuusio siitä, että 

YouTube riittää, säilyy ja elää vahvana, ja tekee taikuuden tulevaisuudesta entistäkin synkemmän. 

Miika Korkatti 2016 

 


