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Suomen Taikurit Ry:n vuosikokous järjestettiin sunnuntaina 19.3. Kokouksessa 

käsiteltiin tärkeitä yhdistyksen asioita, joista lisätietoja löytyy tästä nettilehdestä. 

Kokouksen alussa nähtiin uusien jäsenten koe-esitykset. Max Zilliacus näytti 

kovatasoisen korttitempun ja ansaitsi paikkansa yhdistyksen noviisijäsenenä. Matti 

Käki esiintyi toista kertaa ja esitti omaperäisen version noppaennustus/arvonta-

tempusta jonka Pete Poskiparta teki tunnetuksi Suomalaisten taikureiden 

keskuudessa joitain vuosia sitten. Matti valittiin yhdistyksen täysivaltaiseksi 

jäseneksi. Onnittelut uusille jäsenille! 

 

Kokouksen päätteeksi Sakari Wilenius opetti korttirutiinin, Juha Salorinne 

korttitekniikkaa, Timo Wilkman teoriaa ja allekirjoittanut helpon flourishin. 

 

Tästä nettilehdestä löydät myös Heikki Varvikon erinomaisen matkakertomuksen 

The Session -kongressista joka järjestettiin Lontoossa tammikuussa. 

 

Paljon mielenkiintoista on luvassa ja toivomme jäsenistöltämme aktiivisuutta koko 

taika-alan edistämiseksi Suomessa. Let’s make magic great again! 
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Suomen Taikurit Ry 45v juhlanäytös 10.6. - 

ilmoittaudu esiintyjäksi! 

 
Suomi täyttää 100 vuotta ja samalla myös ST Ry:llä tulee 45 vuotta täyteen. 

Juhlistamme merkkipäiväämme 10.6. Helsingissä teatteriravintola Nyyrikissä (sama 

paikka jossa Suomi-Ruotsi maaoettelu käytiin). Tarkoituksena on järjestää yleisölle 

avoin koko illan taikanäytös – kaksi puoliaikaa ja close-up taikuutta pöydissä 

väliajalla. 

 

Ilmoittaudu mukaan esiintymään juhlaan olemalla yhteydessä minuun sähköpostilla 

taikuri@miikapelkonen.com tai laita viestiä somessa. Ilmoita esiinnytkö lavalla vai 

close upissa vai molemmissa. Kuvaile myös lyhyesti millaista taikuutta aiot esittää, 

niin meidän on helpompi valita mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus 

näytökseen. 

 

Ilmoittautumisen takaraja on 30.4. Toivomme mukaan erityisesti ammattilaisia ja 

puoliammattilaisia, sillä näytöksen on tarkoitus edustaa Suomalaista taikuutta. Tämä 

ei kuitenkaan ole mikään vaatimus sillä tärkeintä on hyvä taikuus! Yleisölle avoimia 

taikanäytöksiä on todella harvoin, joten tehdään tästä todella hyvä! 

 

 
 

 

 

 

 

ST Pinssien Ennakkotilaukset! 
 

 

Osoita olevasi sisäpiireihin kuuluva ja vakavasti otettava taikataiteilija näyttämällä, 

että kuulut Suomen suurimpaan taikuriyhdistykseen!  Suomen Taikurit Ry:n pinssit 

ovat pian saatavilla ja ennakkotilauksien vastaanotto on alkanut. Pinssien hinnat 

ovat yksi kappale 10e tai kaksi kappaletta 15e. Tarkoituksena on jakaa pinssit 

Taikapäivillä, mutta mikäli et pääse Taikapäiville, postitamme pinssit. Maksa joko 

10e tai 15e ST Ry:n tilille (tilinumero alla) ja ilmoita oletko tulossa Taikapäiville tai 

osoitteesi. 

 

Suomen Taikurit Ry IBAN: 

FI20 6601 0001 1995 87 

 

mailto:taikuri@miikapelkonen.com


 

 

 

The Session 2017 
6.-8.1.2017 

 

 

Olin vuonna 2015, Italian FISM:in jälkeen luvannut itselleni osallistua vähintään 

yhteen ulkomaiseen taikakongressiin vuosittain. Vuosi 2016 oli ja meni, mutta sen 

verran roikuin lupauksessani kiinni että ostin liput 2017 alussa Lontoossa 

järjestettävään The Session kongressiin. 

The Sessionia järjestää Joshua Jay:n ja Andi Gladwinin pyörittämä Vanishing Inc. 

taikurikauppa ja Iivari Mikkonen oli osallistunut siihen aikaisemmin ja hänen kehunsa 

saivat minut valitsemaan sen ohi Blackpoolin taikurikongressin joka järjestetään 

muutama kuukausi myöhemmin. 

 

Päivä 0 

 

Itse saavuin Lontooseen jo päivää ennen kongressin alkua suoraan 

Kööpenhaminasta, jossa olin ollut muutaman yön minilomalla. The Session 

järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Thistle Heathrow hotellissa, jonne olisi 

päässyt itseajavalla autolla suoraan terminaalista 5. Itse saavuin kuitenkin eri 

terminaaliin, joten otin taksin (kuljettaja näytti ja kuulosti ihan Gazzolle!), matka kesti 

n. 15min. 

 

Ulospäin hotelli näyttää neuvostoliittolaiselta parakilta, mutta sisältä se oli viihtyisä. 

Saman katon alta löytyi ravintola, kolme baaria ja pari tilavaa ja hyvin kalustettua 

aulaa sessiointiin. Myös ruokaa ja juomaa oli saatavilla melkein vuorokauden ympäri. 

Henkilökunta oli ystävällistä ja palvelu pelasi koko viikonlopun. 

 

Oma huoneeni oli aika pieni (ja paljoa liioittelematta melkein kilometrin hotellin 

aulasta!), mutta koska en siellä viettäisi aikaa nukkumista lukuunottamatta, riitti se 

minulle oikein hyvin. Sellaisen vinkin budjettimatkailuun annan, että Lontoossa on 

turha suunnitella pesevänsä vaatteensa itse hotellihuoneessa. Ilma oli niin kosteaa, 

että vaatteiden kuivuminen kesti lähes 36h, eikä ilmastoinnin säätäminen muuttanut 

asiaa miksikään. 

 

Majoittauduttuani ja käytyäni syömässä todella keskinkertaisen pihvin, lähdin aulaan 

etsiskelemään muita taikureita. Muutamassa pöydässä sessioitiinkin jo ahkerasti ja 

päädyinkin viettämään loppu illan (ja alkuyön) tanskalaisten, belgialaisten, 

saksalaisten, unkarilaisten ja puolalaisten 20-30v taikurien seurassa. Ja jos 

sessioidut temput kertovat mitään tulevasta viikonlopusta, oli siitä tulossa 

unohtumaton. 



 

Päivä 1 

 

Perjantai ja Sessionin ensimmäinen päivä, tai oikeastaan mentalismiin keskittyvä 

The Event, alkoi hotellin varsin maittavalla aamiaisella, jonka jälkeen ehdin vielä 

hiukan sessioida edellisenä iltana tapaamieni tanskalaisten kanssa. 

 

Varsinainen luentosali oli suuri ja toimi hyvin, nostetulle lavalle olisi nähnyt takaakin 

ilman lavan molemmille puolille sijoitettuja screenejäkin. 

Joskin päivän mittaa paikalla olevat 500 taikuria lämmittivät salin melko kuumaksi ja 

tunkkaiseksi  ja vasta viimeisenä päivänä keksittiin kääntää ilmastointi tarpeeksi 

viileälle. 

Toki max 1,5h ohjelmat ja tarpeeksi pitkät tauot pitivät olon ihan siedettävänä. 

 

Ensimmäisen luennon piti ranskalainen Vincent Hedan, joka teki psykometria rutiinin 

viininmaistelu teemalla. Itse viinilasit oli merkattu ainakin minulle uudella metodilla eli 

hajulla ja maulla, hieromalla lasin reunaan eri makuisia hammastahnoja. Hauskaa oli 

lisäksi se, että kyseinen metodi toimi hänellä elektroniikan backuppina, joka yllättäen 

oli pettänyt kesken esityksen. 

Toisena rutiinina hän esitteli gimmikoituun kirjaan liittyvän muistidemon piin 

likiarvoilla. Ehkä hienointa koko rutiinissa oli se huolellisuus jolla metodi oli piilotettu. 

Hän nimittäin on julkaissut käyttämästään kirjasta gimmikoimattoman version 

Amazonissa haamukirjoittajan nimellä, sekä tehnyt kirjailijalle koti- ja Facebook-sivut. 

 

Toisena luennoitsijana oli Chris Rawlings, joka luennoi mm. Chair testin 

virtaviivaistamisesta (ei enää kirjekuoria!) ja katsojan visalla tehtävästä russian roulet 

tempusta joka päättyi katsojan pankkikortin numeron tietämiseen. Luennoitsijana 

Rawlings oli äärimmäisen pätevä ja tuki puhettaan selkeillä dioilla, joilla esim. 

creditoi jokaisen esittelemänsä ajatuksen. 

Vaikka luento olikin sinällään mielenkiintoinen, ei mentalismi ole omaa erikoisalaani, 

joten poistuin puolivälissä maittavalle lounaalle ja 30 minuutin torkuille. 

 

Koko viikonlopun toistui muuten kaava jossa kaikki buffet ruoka (jolle Sessionin 

osallistujat pystyivät ostamaan kuponkeja kohtuulliseen hintaan) oli erinomaista, 

verrattuna ravintolan listalta tilattuihin annoksiin, joista jokaiseen petyin. 

 

Seuraavaksi oli vuorossa“Flash Talks” niminen 10-15 minuutin puheenvuoroista 

koostuva osio jonka aiheena piti olla “Playing Cards and Mental Magic” joka kyllä 

unohdettiin heti alkuun Joshua Jay:n opettaessa rutiinin jossa taikuri ja katsoja 

tekivät toisilleen identtiset korttitemput (Joshua Jay penguin live vol. 2). 

Seuraavana puhui Kennedy nimellä esiintyvä mentalisti (ilmeisesti yksi brittien 

kiireisimmistä keikkamiehistä) joka ainoana puhui ennalta annetusta teemasta. 

Hänen puheenvuoronsa ydinsanomana oli ajatus “jokainen käyttämäsi proppi luo 

katsojalle jonkin mielikuvan tai odotuksen (ja korttipakka mielikuvan taikurista)”. 



Mutta antamalla itse jokaiselle käyttämällesi esineelle merkityksen ennen niiden 

esittelyä, ei katsoja ala niitä itse muodostamaan. 

(Tästä on moni muukin puhunut show'n itsensä kontekstissa) 

 

Seuraavaksi Eric Mead herätteli mielenkiintoa kirjoittamaansa (melkein valmis, 

julkaistaan lähitulevaisuudessa) kirjaan Tim Conoverista ja puhui hänen 

käyttämästään preshowsta. 

 

Tässä vaiheessa Risto Leppänen liittyi seuraan. Risto oli suuntaamassa Lontoosta 

suoraan Afrikkaan ja valmistelut olivat lyhentäneet edellisen yön unet nollaan, mitä 

voin suositella itse kaikille ennen taikuri kongressia. 

 

“Should playing cards be used in mentalism? Who cares, lets do tricks!” 

-Andi Gladwin 

 

Päivän kolmannen luennon tarjosi itävaltalainen  Alex Ray, jonka oli hehkutettu 

vieneen metallin taivuttamisen aivan uudelle tasolle. Tämä piti kai osittain paikkansa 

koska Ray pystyi taivuttamaan huomattavasti järeämpiä haarukoita, kuin itse olen 

kenenkään nähnyt taivuttavan. Tämä uniikki kyky johtui siitä, että opiskellessaan 

aikanaan Banachekin tekniikoita, hän oli ymmärtänyt ohjeet väärin ja olettanut että 

taivutukset pitää tehdä mahdollisimman laadukkailla haarukoilla. 

Muuten hän esitteli kaksi minulle uutta taivutusta ja ajatuksia miten varsin pienistä 

taivutuksista saa tehtyä mahdollisimman suuren efektin lisäämällä ne osaksi 

“merkityksellistä” presentaatiota. 

 

“Any meaning is better than look at what I can do!” 

-Alex Ray 

 

Seuraavaksi Jamy Ian Swiss puhui klassisesta mentalismi vs. mentaalitaikuus 

teemasta. 

Hänen mukaansa suurin osa käytävästä keskustelusta on melko triviaalia ja turhaa, 

selkein ero on ehkä siinä, että mentaali taikuudessa taikuri vain nimeää avustajan 

ajatteleman asian (tadaa!) kun taas mentalismissa on tärkeää tuoda esille se 

prosessi, jolla ajateltu asia saatiin selville.  

 

Päivän viimeisen perinteisen luennon tarjosi Luke Jermay, joka myös toimi The 

Eventin isäntänä. 

En mene sen syvemmin luennon sisältöön (kaikki käsitelty materiaali löytyy Premise 

and Premonition dvd setiltä), mutta käytännössä Jermay puhui 90minuuttia Pre-show 

Workistä ja sen toteuttamisesta käytännössä. 

Jermay oli loistava ja viihdyttävä luennoitsija joka selkeästi tiesi mistä puhui (omien 

sanojensa mukaan hän ei ole tehnyt viimeiseen 15:ta vuoteen yhtään esitystä ilman 

preshowta) ja luento päättyi ansaittuihin standäreihin. 

 



Seuraavaksi vuorossa oli “Banacheck event” käytännössä Luke Jermay haastatteli 

Banacheckiä (joka oli The Eventin kunniavieras) minkä jälkeen hän esiintyi ja 

luennoi. 

 

Jermay on hyvä haastattelija ja aiheet vaihtelivat Banachekin lapsuudesta Project 

Alphaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin (PK Touches kirjasta on tulossa uusi ja 

paranneltu versio). 

Triviaalina kerrottakoon että Banacheck on melkein kuollut kahdesti elävältä 

hautaamis-stunttien aikana. 

 

Haastattelun jälkeen seurasi n. 30min pituinen Banachekin esitys, joka oli 

valitettavasti ainakin minun silmiini heikointa päivän aikana nähdystä mentalismista. 

Hän tosin kertoi haluavansa esittää pelkät efektit, jotta jokainen “joutuisi” 

kehittämään itse omat presentaationsa.  

Banachek on ehdottomasti yksi mentalismiin eniten vaikuttaneista henkilöistä, mutta 

hänen nyt esittämänsä materiaali tuntui “vanhanaikaiselta” varsinkin kun päivän 

aikana oli nähnyt samoista efekteistä parempia ja modernimpia versioita.  

Lisäksi Leppäsen mukaan kyseessä näytti olevan sama esitys ja luento, jonka 

Banacheck piti 2007 Kouvolassa, joten päätimme poistua vähin äänin aulabaarin 

puolelle ennen luento-osuuden alkua. 

 

Päätös osoittautui hyväksi, sillä aulassa Peter Turner piti omaa impromptu luentoaan 

20-30 kuuntelijalle siitä miten taikuudesta ja mentalismista usein puuttuu kaikki 

todellinen draama. 

Hän argumentoi vakuuttavasti miten taikuus on usein liian virtaviivaista (katsoja 

valitsee kortin, taikuri löytää kortin ilman vaikeuksia, toista.) ja ennalta-arvattavaa, 

jolloin varsinaista jännitystä ei synny. Tästä syystä yleisö usein tuntuu innostuvan 

eniten vasta kun taikuri oikeasti mokaa jotain. 

Turner muuten myös kiroilee enemmän kuin pahinkaan tapaamani suomalaisteini. 

 

“Where’s the fucking drama!?!”  

-Peter Turner 

 

Tähän väliin on todettava, että vaikka oli Thistle oli kongressi paikkana muuten 

varsin hyvä, olivat baarit iso pettymys. Vaikka baareja oli kolme (enkä nähnyt hetkeä 

jolloin kaikki olisivat olleet kiinni samaan aikaan), oli valikoima todella suppea. Luulin 

että Lontoosta löytyisi hyviä viskejä kaikkialta, mutta ei. “Drinkkejä” sai vain 

luentosalin aulasta ja nekin piti hyvin tarkkaan neuvoa työntekijälle että sai 

lähellekään mitä tilasi. Hintataso oli Suomen luokkaa, toki suomalaisiin hotelleihin 

verrattuna edullista. 

Tämä ei kuitenkaan estänyt janoisia taikureita ja viimeisen ohjelman alkaessa 

tunnelma oli jo varsin vauhdikas ja odottava, sillä illan viimeinen ohjelma oli pidetty 

salassa. 

 



Kyseessä oli lopulta mielenkiintoinen ja viihdyttävä “Room 101” (viittaus Orwellin 

1984 kirjaan) konsepti, Andi Gladwinin juontama paneelikeskustelu jossa Luke 

Jermay, Michael Weber ja Max Maven keskustelivat asioista joita he vihaavat 

mentalismissa ja mistä he haluaisivat päästä eroon koko alan sisällä: 

 

Luke Jermay:  

Kaikista Disclaimereista, paitsi yksinkertaisesta “It’s all just tricks,” pitäisi luopua. Ne 

eivät useinkaan toimi (jos joku pitää sinua oikeana ajatustenlukijana, hän ei muuta 

kuitenkaan mieltään) ja miksi sekoittaa katsojan päätä väitteillä siitä miten temppusi 

oikeasti teet, jos kuitenkin koko showsi tähtää todistamaan yleisölle että luet oikeasti 

ajatuksia. 

Ja onko yhtään eettisempää väittää käyttävänsä psykologiaa, nlp:tä, kehonkielen 

lukemista yms. pseudo-selityksiä jos et niitä oikeasti käytä, kuin sanoa lukevasi 

ajatuksia oikeasti? 

 

Michael Weber: 

Toisensa kumoavat väitteet ja efektit. Miksi ihmeessä teeskentelet 10 minuuttia 

lukevasi katsojan ilmeestä hänen valitsemansa pelikortin, jos olet kuitenkin 

ennustanut valinnan etukäteen. 

 

Presentaation venyttäminen naurettavan pitkälle. On vielä jotenkin uskottavaa että 

pystyt tulkitsemaan katsojan kehonkielestä yms. vastauksen esim.  kyllä-ei 

kysymykseen, mutta jos olet lukevinasi avustajan lapsuuden lemmikin rodun (vain 

hiukan liioiteltu esimerkki) siitä miten hän istuu, on koko asia mennyt jo vitsiksi. 

 

Max Maven: 

Huono ja laiska kreditointi, ei lisättävää. 

 

Maven:ia ärsyttää myös “Kasuaali kylmäluenta.” Nykyään liian usein tempun 

ohjeissa voi lukea: “Tässä kohtaa voit tehdä vähän kylmäluentaa.” Lisäksi suurin osa 

taikureista on ymmärtänyt kylmäluennan täysin väärin tai ei ole opiskellut asiaa 

tarpeeksi. Eniten käytetyt: “Sinulla on arpi vasemmassa polvessa” tyyliset väittämät 

ovat vain yksi ¨n. 70:tä kylmäluennan muodosta. 

 

Vakavahkosta aiheesta huolimatta tunnelma pysyi kevyenä ja nauru kaikui salissa. 

Kaiken kaikkiaan loistava lopetus loistavalle päivälle! 

 

Tosin päivä ei tietenkään ollut vielä ohitse vaan jatkui sessioinnilla kummassakin 

aulassa. Löysin itseni nopeasti taas edellisenä iltana tapaamieni tanskalaisten ja 

muiden pohjoismaalaisten seurasta. On käsittämätöntä miten paljon taitavia ja nuoria 

(15-25v.) taikureita pelkästään pohjoismaista löytyy ja seuraavat pari tuntia kuluikin 

siten että minua foolattiin kerta toisensa jälkeen enimmäkseen originaaleilla 

tempuilla ja ideoilla. 



Keskustelun kääntyessä väittelyyn eri maiden maahanmuuttopolitiikasta, päätin 

luovuttaa suosiolla, vaikka kello olikin vasta 02. Edessä olisi kuitenkin vielä kaksi 

päivää jossa pelkästään virallista ohjelmaa riitti kellon ympäri. 

 

 
Sessiointi on rankkaa puuhaa (ensimmäinen ilta…). 

 

 

Päivä 2 

 

Toisen päivän aloitti joukko lyhyitä luentoja ja esityksiä joista mielenkiintoisin oli Bill 

Cheungin aikamatkustus aiheinen  sandwitch rutiini, jossa latomalla metodi metodin 

päälle, päästiin hyvin lähelle todellisen taikuuden tunnetta.  

Lavalla kävivät myös Anthony Owen (lottorutiini josta ei jäänyt mitään mieleen), 

Vincent Hedan (Book test Haiku-runokirjalla), Roberto Giobbi kävi lukemassa pätkiä 

uudesta Hidden Agenda kirjastaan (365 ajatusta/temppua/sleightiä, tarkoitettu 

luettavaksi yksi vuoden jokaisena päivänä. Suosittelen!) ja lopulta Luke Jermay 

mainostamassa uutta Marksman pakkaansa (merkattu pakka josta pystyy lukemaan 

kortin arvon, sijainnin stackissä, seuraavan ja edellisen kortin ja vaikka mitä 

muuta…). 

Mikään esityksistä ei vielä yltänyt edellisen päivän tasolle, mutta toimivat mukavan 

rauhallisena aloituksena päivälle. 

 

Päivän ensimmäisen pitkän luennon (Woody Aragorn) alkaessa väkeä alkoi 

virtaamaan paikalle selkeästi eilistä enemmän, sessionin väsyttämien taikurien 

heräillessä ja ainoastaan Sessioniin osallistuvien saapuessa paikalle. 

 



Itse luento oli tuttua Woodya, kovaa korttitaikuutta ja huumoria lähes uuvuttavalla 

tahdilla. Woody ei juurikaan käynyt läpi esittämiään temppuja, vaan puhui tulossa 

olevista memdeck kirjoistaan (Memorandum), yhteensä 500 sivua materiaalia 

Woodyn omalle stackille jota hän on kehittänyt viimeiset 15v ja käyttänyt 

muuttumattomana vuodesta 2010 lähtien. 

Stackillä pystyy hänen sanojensa mukaan tekemään sellaisenaan kaikki 

Mnemonicalle ja Aronson stackille suunnitellut temput ja lisäksi 100 uutta vain hänen 

stackillään onnistuvaa. Muutenkin Woodin esittelemässä stackissä on 

sisäänrakennettuna paljon, paljon nerokkaita ominaisuuksia. 

Mainospuhe oli sen verran vakuuttava että kävin ennakkotilaamassa kyseisen kirjan, 

jonka olisi pitänyt ilmestyä jo Sessionissa, mutta painamisen kanssa oli tullut 

viivästyksiä. 

Tätä kirjoittaessa (maaliskuun puoliväli) kirja ei ole vieläkään ilmestynyt. 

 

Päivä jatkui Jamy Ian Swissin luennolla, jossa esitetty materiaali oli käytännössä 

samaa kuin kuukautta aikaisemmin julkaistulla Penguin Live -luennolla. 

Arvostan itse Swissiä äärettömän paljon ajattelijana ja teoreetikkona (mikä hän 

omien sanojensa mukaan onkin), mutta suurin osa hänen esittämästään taikuudesta 

oli suoraan sanottuna huonoa. 

Vaikeasti seurattavia, hirveällä kiireellä tehtyjä efektejä, flashsaavaa tekniikkaa ja 

melko tylsiä presentaatioita.  

Onneksi tämän osion jälkeen seurannut haastattelu oli aivan toista luokkaa ja Swiss 

pääsi puhumaan laajasti omasta historiastaan taikuudessa, internetin hyvistä ja 

huonoista puolista, taikuuden tulevaisuudesta ja kertoi lopuksi suosituksensa kirjoiksi 

jotka jokaisen taikurin pitäisi lukea. 

 

1. Michael Close:n Workers-sarja 

2. Kaikki mitä John Carney on julkaissut 

3. Tommy Wonderin Books of Wonder 

 

Bonuksena Swiss kertoi pitävänsä Darwin Ortizin Strong Magic ja Dariel Fizkeen 

Trick Brain kirjoja täysin yliarvostettuina. 

 

Swissin alkaessa opettamaa aikaisemmin näyttämiään rutiineja, poistumme 

Leppäsen kanssa syömään. 

 

 

Ruuan jälkeen seurasi eniten odottamani luennoitsija, Benjamin Earl. 

Fool Us:in ja oman tv-sarjansa (Trick artist) jälkeen Earlista ei paljoa kuulunut 

muutamaan vuoteen, mutta 2016 alkoi tihkua tietoa hänen uudesta projektistaan 

(Neo-Movement), joka huhujen mukaan olisi jotain taikuuden, tekniikan ja harjoittelun 

mullistavaa. 

 



Valitettavasti Earl ei luennolla puhunut varsinaisesti Neo-Movementista, vaikka 

sivusikin konseptia puhuessaan rentouden, liikkeen ja psykologian merkityksestä 

taikuutta tehdessä (ei kuulosta millään tapaa uudelle ajatukselle, mutta Earlin tapa 

lähestyä näitä asioita on suhteellisen uusi). 

 Earl esitti ja opetti muutamia temppuja korteilla ja kolikoilla, jossa efekti itsessään ja 

siihen tarvittavat metodit oli pyritty tiivistämään mahdollisimman puhtaaksi ja 

yksinkertaiseksi. Hän oli todellakin myös onnistunut, vai milloin olette kuulleet 500 

taikurin kohahtavan yhden kolikon hypätessä kädestä toiseen? 

 

Earl esitteli myös samaa “yksinkertamisen” filosofiaa muutamalla perus tekniikalla 

(parhaat näkemäni false transfer, shuffle ja cut). 

Lopuksi Earl puhui vielä rutiinista jolla hän foolasi Penn:iä ja Telleriä, eli löytämällä 

neljä ässää katsojan sekoittamasta pakasta. 

Temppu näyttää varsin aidolta ja syy on yksinkertainen, Earl oikeasti opettelee 

ässien sijainnit ja kontrolloi ne sitten shuffle trackaamalla minne haluaa. Omien 

sanojensa mukaan hän opetteli kyseisen taidon lähinnä oman egonsa takia ja 

saadakseen rutiinin näyttämään oikealle myös helpommilla “metodeilla.” 

Earl opettikin tempusta huomattavasti helpomman version, mikä kuitenkin hänen 

esittämänään näytti täysin identtiseltä edelliseen, “oikeaan” versioon verrattuna. 

 

Yleisesti luennosta jäi sellainen fiilis että 90% taikureista joiden tekniikkaa pidin 

hyvänä, ovatkin täysin paskoja. Earlin tapa tehdä asioita näyttää oikeasti sille ettei 

mitään tapahdu, mikä on taikuudessa valitettavan harvinaista. Suosittelisinkin kaikkia 

tutustumaan hänen ajatuksiinsa ja materiaaliin ja pitämään muutenkin silmällä mihin 

suuntaan hän lähtee koko taikuus skeneä viemään, koska potentiaalia jollekin 

suurelle on. 

(henkilökohtaisesti toivon ettei kukaan lue tätä kohtaa ja hänen ajatuksensa pysyvät 

piilossa suurelta yleisöltä.) 

 

Luennon jälkeen olikin sitten pakko käydä hotellihuoneessa hiukan nukkumassa ja 

käydä uudelleen syömässä (edellinen pizza oli aika pahaa) ennen illan gaalaa. 

 

Gaalan juonsi Danny Buckler, entinen taikuri ja nykyinen stand-up koomikko, joka 

onnistui tekemään oikeasti todella hyvää huumoria taikuuden kustannuksella. 

 

Gaalassa esiintyivät Chad Long, Rune Klan ja Keiron Johnson. Kahden 

ensimmäisen taikuudesta ei varsinaisesti jäänyt mitään mieleen, niin paljon tuli 

gaalan aikana naurettua. Keiron Johnson olikin sitten asia erikseen. Vaikka hän on 

myös pätevä taikuri jolla on paljon originaaleja ja hyviä ideoita, esitteli hän kykyään 

niellä esineitä ja “oksentaa” ne ulos täysin kontrolloidusti (termille: regurgitator ei 

löydy kuvaavaa suomenkielistä vastinetta). Hämmentävä pätkä jota et välttämättä 

haluaisi edes katsoa, mutta josta et todellakaan pysty kääntämään katsettasi pois. 

 



 
Chad Long, Keiron Johnson ja Danny Buckler 

 

Gaalan jälkeen olikin taas aika sessioida. Minulla itselläni ei varsinaisesti ole mitään 

taikuri fooler materiaalia, mutta oli hauska huomata miten hyvin kongressissa jossa 

98% osallistujista sessioi pelkkää korttimateriaalia, sellaiset temput kuin coin on 

wrist, torn and restored cigaret paper ja human blockhead otettiin vastaan. 

 
Human Blockhead ja Rune Klan (lähde: Val Cardana:n The Session 2017-youtube 

video)  

 

 

Seuraava aamu valkeni vähän raskaana, enkä itse ehtinyt aivan ajoissa 

ensimmäiselle luennolle, käydessäni kiertämässä vasta sunnuntaiksi avatun diiler 



huoneen (vain Vanishing inc. itse ja kulloinenkin luennoitsija saivat myydä vapaasti 

läpi viikonlopun). 

Tämä jäi hiukan harmittamaan, sillä Hector Chadwick luennoi luovuudesta varsin 

käytännönläheisestä näkökulmasta ja ostavani luentovihon perusteella kaikki hänen 

neuvonsa ovat oikeasti toteutettavissa. 

 

Hänen jälkeensä ääneen päästettiin Guy Hollingworth, joka luennoi taikuudesta ja 

tekijänoikeuslaista. Luennon aihe oli ehkä vähän raskas kongressin viimeiseen 

aamuun, mutta kaikki saliin asti päässeet taikurit jaksoivat kyllä seurata ja Guy:n 

kuivahko brittihuumori upposi yleisöön hyvin. 

Käytännössä jokainen tekijänoikeuslain eri vaihtoehtoja (patentti, tavaramerkki, 

design, Copyright yms.) voidaan käyttää tempun tai esityksen suojelemiseen ja 

kaikissa on hyvät ja huonot puolensa. Copyright (ainakin brittien lakien mukaan) on 

käytännöllisin, mutta ei suojele varsinaista salaisuutta jos joku keksii vastaavan 

idean itse. Suurin ongelma taikuuden suojelemisessa oikeusteitse on 

tekijänoikeuslaitoksen täydellinen asiantuntemattomuus taikuuden suhteen. 

Guy kuitenkin summasi luennon niin, että mitä originaalimpi olet, sitä paremmassa 

asemassa olet myös tekijänoikeuksien suhteen. 

 

Hollingworthin jälkeen vuorossa oli Keiron Johnson, joka esitteli useita omia 

temppujaan, ideat olivat hauskoja ja vahvoja efektejä, jotka tosin vaativat paljon 

etukäteis valmistelua. Suurimman osan näistä ideoista (kuten valittu kortti 

KATSOJAN omaan suklaapatukkaan on opetettu myös Keironin penguin live 

luennolla). 

 

Seuraava ohjelma oli “Memorized deck clinic” jossa varsin asiantunteva raati: Dennis 

Behr, Pit Hartling ja Woody Aragorn puhuivat tunnin verran memdeckeistä. Aiheina 

mm. miten tuoda stackattu pakka peliin ja kunkin taikurin lempi temput memdeckillä. 

 

Maistuvan lounasbuffetin jälkeen Eric Mead piti yli tunnin luennon omasta 3 fly 

(fingertips coins across) rutiinistaan ja miten hän päätyi omaan todella kauniiseen 

versioonsa viimeisen n. 25 vuoden aikana. 

Luento oli hyvä esimerkki siitä miten rutiini kehittyy vuosien aikana, kun sen kanssa 

jaksaa vain työskennellä. Alkuperäisestä ongelmallisesta versiosta pääsee lähelle 

mielikuvaa (Tommy Wonderin Mindmovie) omasta mielestäsi täydellisestä versiosta. 

Lopuksi Mead esitti ja opetti vielä yhden tempun työn alla olevasta Tim Conover 

kirjastaan ja nähdyn perusteella kirjan materiaali on parasta A-luokkaa. 

 

The Sessionin kunniavieraana oli tällä kertaa Dynamo, jota Luke Jermay haastatteli 

yleisön viikonlopun aikana tekemien kysymysten pohjalta. Haastattelun pohjalta 

Dynamosta jäi huomattavasti parempi kuva kuin mitä hänen julkisen hahmonsa 

kautta. Haastattelu oli ihan hyvä ja sisälsi muutamia hauskoja anekdootteja, mutta 

koska itse en Dynamon tekemisiä ollut aikaisemmin juuri seurannut, ei tämä ohjelma 

ollut minulle hirveän kiinnostava. 



 

Loppugaalan alkaessa oli yleisö taas hyvissä tunnelmissa ja tämänkin gaalan 

isäntänä toimivan Danny Bucklerin vitsit toimivat yhtä hyvin kuin edellisenäkin 

päivänä. 

Gaalan avasi mielestäni aivan liian pitkä ja muka seksikäs numero jossa minulle 

täysin tuntematon nainen soitti saksofonia taustanauhan päälle… Ilmeisesti 

kyseessä on The Sessionin jonkinlainen perille. 

 

Varsinaiseen taikuuteen päästiin kuitenkin nopeasti Bill Cheungin tehdessä oman 

täysin käsittämättömän rising card rutiininsa (jolla hän muuten voitti FISM Europan 

helmikuussa), joka lunasti hänelle ansaitut ständärit. 

Eric Mead kävi tekemässä Tim Conoverin version Cylinder and Coins tempusta ja 

Woody Aragorn parikymmentä minuuttia korttitaikuutta. 

Woodyn esitys oli mielenkiintoinen koska nopeasti tuli tunne että jotain olisi mennyt 

pieleen ja Woody olisi joutunut improvisoimaan koko esityksensä (hänen kohdallaan 

tästä on toki vaikea olla varma) ja esitys tuntui jatkuvan turhankin pitkään. Onneksi 

lopetus jossa pakka oli päätynyt new deck orderiin 5-6 tempun jälkeen ja katsojien 

sekoitettua sitä useammassa välissä, riitti pelastamaan koko esityksen. 

Seuraavaksi oli vuorossa henkilökohtainen kohokohtani koko kongressissa, Guy 

Hollingworthin lavaesitys. 

Guy asteli lavalle frakissa ja teki todella todella klassista taikuutta, korteilla, 

biljardipalloilla, sanomalehdellä ja taikoi hän lopuksi jäniksenkin esille. 

Esityksestä teki erityisen hienon se, ettei kertaakaan tuntunut siltä, että tässä taikuri 

olisi takertunut kiinni menneisyyteen koska ei osaa liikkua ajan mukana, vaan 

kyseessä oli todellinen, suunniteltu aikamatka 1920-luvun taikuuteen. Jotenkin Guyn 

Oxfordin englanti vielä tuki mielikuvaa. 

 

 

Gaalan päätti kovalla sykkeellä ja isosti tehtyyn lotto predictioniin kunniavieras 

Dybamo. Varmasti laymaneille todella kova rutiini, mutta taikureille tuossa ei oikein 

muuta katsottavaa ollut kuin oheis show. 

 

Gaalan jälkeen suurin osa taikureista jäi vielä sessioimaan (osa aamiaisen 

alkamiseen maanantaina klo 06 asti) ja sessioidessa meni vielä lähes koko 

seuraavakin päivä, metrolakon pilatessa omat suunnitelmani mennä tutustumaan 

Lontooseen ennen lennon lähtöä takaisin Suomeen. 

 

Kaiken kaikkiaan The Session oli hieno kokemus ja varmasti olen lähdössä sinne 

myös seuraavana vuonna. 

Hintaa näille viidelle päivälle ilman dealer roomia ja syömistä kertyi noin 700€ ja 

ostamalla lentoliput ajoissa, selviäisi vieläkin halvemmalla. 

Kongressista jäi käteen luonnollisesti kohtalainen pino uusia kirjoja ja luentovihkoja, 

mutta myös n. 40 sivua tekstiä muistivihossa, uusia tuttavuuksia ja mieletön 

motivaatio kehittää omaa taikuutta. 



Kotimatkalla kun vielä sai rauhassa ja yksin miettiä kaikkea viikonlopun aikana 

koettua, loksahti moni asia paikoilleen ja löysin vastauksen useisiin omaa taikuuttani 

koskeviin kysymyksiin joiden kanssa olin kamppaillut jo pitkään. 

 

Heikki Varvikko 


