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KEPSIS RY on jo pitkään luvannut maksaa selvää 
rahaa henkilölle, joka tuottaa valvotuissa oloissa 
paranormaalin ilmiön. Haaste julkistettiin vuon-
na 1989, mutta toistaiseksi kukaan ei ole läpäis-
syt sitä.

Skeptikko-lehden päätoimittaja Risto K. Järvinen ker-
toi edellisessä lehdessä (1/2015), kuinka ”Skepsiksen hal-
lituksessa pohdittiin 10 000 markan haasteen julkista-
mista pitkään ja hartaasti. Yksi syy epäröintiin oli se, että 
haasteen pelättiin tuovan kamalasti työtä: pilvin pimein 
varpumiehiä ja selvänäkijöitä, joiden kykyjä jouduttaisiin 
tutkimaan kaikkina viikonloppuina loputtomiin asti”.

Skeptikot saivat kuitenkin huokaista helpotuksesta. 
Kirjeitse haasteesta kyseli parikymmentä ihmistä, joil-
le lähetetyistä vastauslomakkeista tuli täytettynä takaisin 
vain kaksi. Yleisin paranormaali kyky oli veden tai maasä-
teilyn havaitseminen taikavarvulla, myös selvänäkeminen 
ja ennustaminen olivat yleisiä taitoja.

Nykyisellään Skepsikseen otetaan haasteen takia yh-
teyttä vain kerran tai kaksi vuodessa. 10 000 euron haas-
teen säännöissä pyydetään vapaamuotoista kirjettä, jossa 
selostetaan, millaisesta paranormaalista ilmiöstä tai ky-
vystä on kyse ja jossa on mukana jonkun täysi-ikäisen ja 
täysivaltaisen Suomen kansalaisen allekirjoittama vakuu-
tus siitä, että haasteeseen vastaaja on osoittanut kuvatun 
ilmiön tai kyvyn. Ilmeisesti nämä kaksi asiaa ovat ylivoi-
maisen vaikeita vaatimuksia monille haasteemme poten-
tiaalisille vastaanottajille.

Varsinaiseen testaamiseen päädytään vieläkin harvem-

min, sillä sopivaan koejärjestelyyn pääseminen vaatii epä-
onnistumisalttiit ja usein pitkälliset neuvottelut. Vuoden 
2011 loppupuolella neuvottelimme pari kuukautta psyy-
kikon kanssa ennen kuin molempia tyydyttävä koejärjes-
tely saatiin aikaan.

Vaikka paranormaalia osoittavaa koetulosta ei ole tul-
lut, katson että Skepsiksen kannalta onnistunut koe on 
sellainen, joka haasteeseen vastaajankin mielestä olisi pi-
tänyt osoittaa paranormaali kyky. Supervoitto yhdistyk-
selle olisi koejärjestely, jonka avulla jokin paranormaali il-
miö saadaan siirrettyä tutkitun tiedon piiriin. Tässä tilan-
teessa ei palkkion maksaminen tuntuisi missään.

Skepsis ry:n osuus palkinnosta on 5000 euroa. Nyt 
toimittaja Ivan Puopolo ja mentalisti Pete Poskiparta ovat 
kumpikin sopineet osallistuvansa haasteemme rahoituk-
seen 5000 eurolla. Palkintosumma on näin noussut 20 
000 euroon. Palkkion muut rahoittajat ovat taikuri Iiro 
Seppänen ja tähtitieteen tohtori Hannu Karttunen, jotka 
tällä hetkellä ovat mukana kukin 2500 euron osuudella. 
Jatkossa myös heidän osuutensa nousee 5000 euroon ja 
kokonaissumma siten 25 000 euroon.

Toivon, että palkintosumman kasvu kannustaa uusia 
yrittäjiä mukaan. Suomessa on paljon henkilöitä, jotka 
mainostavat yliluonnollisia kykyjään myös julkisuudes-
sa. Valtaosa näistä ihmisistä on uskossaan vilpittömiä, ei-
kä heihin tulisi suhtautua pilkallisesti. Skepsiksen haaste 
tarjoaa hyvän mahdollisuuden yliluonnollisten väitteiden 
testaamiseksi.

Haastesumma tuplaantui
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