
 

 Simsalabim! Sinustako taikuri? - Taikurikurssi 10–18-vuotiaille  
pe 22.7.2022 klo 10–16  
 
Taikuus on kiehtonut ihmisiä aina varhaisimmista ajoista lähtien. Jo muinaisten esi-isiemme tiedetään 
viihdyttäneen toisiaan taikatempuilla, ja taikuuden suosio vain jatkaa kasvamistaan vuosi vuodelta 
sosiaalisen median avulla. Tiesitkö, että taikomaan voi itse asiassa oppia kuka vain?  
Suomessa laadukasta taikuuden opetusta on hyvin haasteellista löytää. Taikuus on laji, jota ei voi oppia 
kunnolla netin välityksellä ilman ammattiopettajaa. Taikurit päättivät lyödä viisaat päänsä yhteen ja 
rakentaa nuorille suunnatun taikurikurssin, jossa oikeasti oppii taikomaan. Kurssilla käydään läpi 
asioita, joiden kanssa monet ammattitaikuritkin yhä kamppailevat – ja nyt sinä voit oppia olemaan 
heitäkin parempi taikuri!  
Olit sitten taikuuden aktiivinen harrastaja tai vasta-alkaja, on tämä kurssi sinua varten. Aiempaa 
kokemusta taikatempuista sinulta ei odoteta – osallistujalta edellytetään ainoastaan hyvää mieltä ja 
positiivista asennetta taikuutta kohtaan. Kurssilla saat uusia kavereita ja hyvän pohjan 
taikuriharrastukselle sekä opit uskomattomia taikatemppuja, joilla teet vaikutuksen kehen tahansa. Ja 
nyt ei puhuta mistään lasten muovisista taikurivälineistä, vaan opit oikeasti kovia juttuja suoraan 
ammattitaikureiden ohjelmistosta!  
Kurssilla keskitytään taikatemppujen lisäksi erityisesti esiintymistaitojen kartuttamiseen taikuuden 
avulla, mikä antaa kurssin osallistujalle suunnattoman etulyöntiaseman esimerkiksi koulun esitelmiä ja 
muita julkisia esiintymisiä ajatellen. Kokemuksena kurssi on ainutlaatuinen kenelle tahansa.  
Kullekin osallistujalle jaetaan kurssin aikana käsitelty materiaali pienenä kirjasena, joka sisältää myös 
paljon extramateriaalia ja arvokkaita vinkkejä taikuriharrastuksen ylläpitämiseen.  
Kurssin hinta on 30 euroa, ja siihen sisältyy opetuksen, välineiden ja oppimateriaalin lisäksi myös 
Taikapäivien perjantai-illan show. Tämä todella on ainutkertainen ja ensimmäinen luokassaan oleva 
mahdollisuus oppia taikuuden suurimmat salat suoraan velhojen ammattilaisilta.  
Huom! Taikapäivien kongressikortin (1, 2 tai 3 päivää) ostajalle (10–18-vuotiaalle) kurssi on ilmainen. 
Ilmoittauduthan silti mukaan etukäteen!  



Salaisuuksiaan tulevat jakamaan:  
Taikuri Luttinen  
Televisiossa mittavan uran tehnyt Suomen kansallistaikuri Taikuri Luttinen ei paljon esittelyjä kaipaa. 
Pikku Kakkosen lisäksi Luttinen on nähnyt tuhansia keikkalavoja ja hauskuuttanut yleisöjä vauvasta 
vaariin lähes 40 vuoden ajan. Esiintyjänä Luttinen on omaa luokkaansa, ja hänen 
esiintymiskoulutuksensa ovat olleet himoittuja ammattitaikureiden keskuudessa. Opi taikuutta 
suoraan todelliselta alan legendalta!  
Miika Pelkonen  
Korttitaikuuden Euroopan mestari ja taikuuden maisteri Miika Pelkonen tunnetaan visuaalisista ja jopa 
muita taikureita huijaavista tempuistaan. Pelkonen on menestyksekkäästi esiintynyt ja luennoinut 
ympäri maailman ja ammentanut osaamistaan muiden huipputaikureiden seurassa. Pelkonen jakaa 
näppäriä korttitemppuja, joilla hämmästytät varmasti kaverisi!  
Elmo Huovila  
Kouvolan omalla pojalla, 17-vuotiaalla Elmo Huovilalla on keikkailuhistoriaa takanaan yli 12 vuotta. 
Vuonna 2020 Huovila kutsuttiin tiettävästi historian nuorimpana jäsenenä maailman vanhimpaan 
taikuriorganisaatioon, The Society of American Magicians, ja samalla hänet nimitettiin yhdistyksen 
Pohjoismaiden lähettilääksi. Huovila jakaa oman tarinansa nopeasta nousustaan Suomen ja jopa 
maailman keikkamarkkinoille sekä opettaa tempun, jolla on huijannut lukuisia taikuuden huippunimiä.  
Martti Sirén  
Martti Sirén ei ole vain taikuri vaan kävelevä taikuuden tietopankki. Hän on kirjoittanut useita 
oppikirjoja taikuudesta erityisesti opettajille ja onkin mahdollisesti opettanut myös sinun koulusi 
opettajia kursseillaan! Sirénin keksintöjä on julkaistu kahdesti mittavissa artikkeleissa taika-alan 
suuressa julkaisussa The Linking Ring. Ensimmäinen temppukokoelma käsitteli taikuuden esittämistä 
näkövammaisille. Mitä ihmettä?  
Jore Sohlman  
Jore Sohlman ei ole se tavallinen puku päällä esiintyvä silinteripää. Sohlmanin omaperäinen ja hauska 
esiintymistyyli on saavuttanut suurta suosiota, ja hänet onkin palkittu useasti niin taikureiden SM- kuin 
PM-kisoissa – mitalit ja ihmeet eivät siis tältä mieheltä lopu. Sohlman tulee opettamaan kurssilla 
todellisia taikuuden klassikoita ja ehkä jotain täysin uutta!  

Aikataulu:  
Kurssi alkaa klo 10:00 ja päättyy viimeistään klo 16:00. Kurssin ohjelmaan on laskettu ruokatauko ja 
useita jaloittelu- ja juomataukoja. Tarkempi aikataulu jaetaan osallistujille mahdollisesti etukäteen tai 
paikan päällä. Suosittelemme seuraamaan ilmoittautumisen jälkeen sähköpostia.  
Kurssiin liittyvissä kysymyksissä voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä Elmo Huovilaan.  
taikuri.elmohuovila@gmail.com  
+358 458 506 080 


