Harry Potter -tapahtuma Oulussa syksyllä 2019
Kirjastot.fi: https://www.kirjastot.fi/node/215213?language_content_entity=fi
Toimintarasteja:
●

Lajitteluhattu:
Käytetään lajitteluhattua osallistujien pään yläpuolella ja jaetaan heidät sattumanvaraiseen
tupaan ja annetaan tupapinssi.

●

Rääkyvä röttelö (kauhukuja):
Järjestäjä Kummacon (manga- ja anime -tapahtumaa järjestävä taho).

●

Kasvintunnistus:
10 kasvia (voivat olla mitä vain porkkanasta persiljaan), jotka osallistujat yrittävät tunnistaa.
Kasveille tulisi tietää/keksiä myös supervoima: saako se hyvälle tuulelle vai parantaako
hammassäryn? Professori Verso ottaa vastaukset vastaan ja jakaa tupapisteitä.

●

Taikaliemipaja:
Osallistujille jaetaan n. ½ desiä vihreää limsaa tai limsaa ja Mehukattia. Liemeen lisätään
jauhettua lohikäärmeen kynttä (Jello-mansikkahyytelöjauhetta), jolloin se poreilee ja
muuttaa väriä punaiseksi. Osallistujat tekevät tehtävän pienissä ryhmissä, joista valitaan
taikajuomamestari, jonka tehtävä on lisätä jauhe liemeen. Ennen jauheen lisäämistä
piirretään liemen yläpuolelle liemen valmisteleva riimu. Riimu on piirretty opastauluun, ja
taikaliemien professori näyttää mallia. Lopuksi kaikki liemet kaadetaan jatkokypsyttelyä
varten suureen noidankattilaan (jokin iso astia). Poistuessa osallistujat voivat myös
koskettaa noidankattilan viereisessä maljassa olevaa sateenkaarikalan kutua, joka tuo
onnea.

●

Huispaus:
Osallistujat yrittävät saada kaadon (pallo) katosta roikkuvan renkaan läpi. Eri etäisyyksiltä
saa eri pisteitä. Huispausta valvoo matami Huiski.

●

Loitsupaja:
(Toteutettiin yhteistyössä Valveen sanataidekoulun kanssa. Sanataideopettajat keksivät
ryhmänsä kanssa loitsupajan tehtävän.) Pohditaan mihin
vaivaan/ongelmaan/kotityöhön/jne. haluaisi ratkaisun ja millainen loitsu voisi ratkaista asian,
miten loitsu tehdään ja mitä voi mennä pieleen. Sanataideopettajat ja sanataideryhmäläiset
osallistujien apuna loitsun keksimisessä.

●

Ennustus:
Professori Punurmio ottaa osallistujia vastaan n. 2-3 kerrallaan, kysyy heidän nimensä,
katsoo kristallispalloon ja kertoo lyhyen ennustuksen. Ennustuksen pohjaksi luetaan
satunnainen kohta jostain Potter-kirjasta.

Matami Prillin fantasiavinkit:
●

Lyhyitä vinkkaustuokioita (3 x 15 min), joissa Tylypahkan kirjastonhoitaja kertoo, mitä kirjoja
kannattaa lukea, kun kaikki Potterit on luettu.

Omatoimipisteet:

●
●
●

Väritä Dobbylle sukka: omatoiminen piste. Tarvitaan värikyniä ja papereita, joissa valmiina
sukan ääriviivat. Sukat väritetään Dobbyn vapauttamista varten.
Tietokilpailu, palkintoja 3 parhaalle Potter-tietäjälle.
2 kuvauspaikkaa: Oletko nähnyt tätä velhoa? -kehys: omatoiminen piste, jossa
osallistujat voivat ottaa toisistaan kuvan kehyksen kanssa ja Laituri 9 ¾: sermeihin
kiinnitetty tiilikuvioista tapettia, jossa kyltti, Laituri 9 ¾. Sermien edessä ostoskärryt, joissa
vanhoja matkalaukkuja. Osallistujat voivat kuvata toisiaan sermin edessä.

Erillinen tapahtumatila:
●
●

Aikuisille suunnattu luento otsikolla "Harry Potter ja kestosuosion salaisuus" (palkkio
luennoitsijalle)
Potter-teemaisia näytelmiä: Yhteistyökumppaneina paikallinen improvisaatioteatteri
(ilmainen) sekä innokkaita seiskaluokkalaisia (koulunäytelmä)

Aulassa osallistujia vastassa oli Dumbledore, joka jakoi kaikille tapahtuman ohjelmia.
Aulassa oli myös lajitteluhattupiste, jossa jokainen sai itselleen tupapinssin. Olimme varanneet
paikalle myös pinssikoneen, jolla sai tehtyä lisää pinssejä, kun ne loppuivat.
Ohjelmaideoita löytyy netistä, monessa paikassa on järjestetty vastaavia tapahtumia. Oulussa
yritettiin suunnitella sellaista ohjelmaa, johon voisi osallistua monta ihmistä kerralla, ja johon ei
tarvitse varata suuria määriä askartelutarvikkeita. Tämän vuoksi jätettiin pois mm. taikasauvapaja.
Yritettiin pitää yhden tapahtumapaikan kesto mahdollisimman lyhyenä, jotta jonot liikkuisivat
nopeasti.
Rekvisiittaa vuokrattiin jonkin verran ylioppilasteatterilta. Pari noitahattua, peruukki ja yksi kaapu
ostettiin, mutta muuten tehty kaikki itse ja kerätty materiaalia järjestäjien kotoa. Esimerkiksi asut
jäivät jokaisen tapahtumaan osallistuneen työntekijän omalle vastuulle.
Seuraavaa kertaa ajatellen: olisi voinut kysyä esimerkiksi kuvataidekoulua yhteistyökumppaniksi
valmistamaan koristeita ja rekvisiittaa. Itse tehdyt koristeet toimivat lopulta hyvin, mutta niiden
tekemiseen meni paljon aikaa. Esimerkiksi vessapaperirullista, valkoisesta silkkipaperista ja
led-tuikuista tehdyt leijuvat kynttilät näyttivät yllättävän hyviltä!
Mikä onnistui:
●
●
●
●
●
●

●
●

Tapahtumarasteja oli paljon.
Tapahtuma levittäytyi koko kirjastoon.
Yhteistyö eri kumppaneiden kanssa toimi hyvin.
Koko kirjaston henkilökunta oli positiivisella mielellä: myös he, jotka vain sattuivat olemaan
työvuorossa).
Väkimäärästä huolimatta kaikki tapahtumassa mukana olevat työntekijät olivat rauhallisia,
eikä kiireen tuntu välittynyt tapahtumapaikoissa.
Kun jokin menee pieleen, kuulutetaan ankeuttajien iskeneen. Meillä oli tapahtuman
loppupuolella vielä niin pitkät jonot, etteivät kaikki jonottavat enää ehtineet käydä eri
paikoissa. Kuulutimme, että ankeuttajat ovat iskeneet jonoihin eikä enää kannata jonottaa.
Jonotuspaikat: olimme miettineet tarkkaan, missä on tilaa jonottaa. Suunnittelimme myös
osallistujien reitit ja kulkemisen etukäteen.
Meillä oli tarpeeksi työntekijöitä opastamassa ihmisiä eri paikkoihin: esimerkiksi
kirjavarastoon ja muihin normaalisti asiakkailta suljettuihin tiloihin vietiin osallistujat 10
hengen ryhmissä.

●
●
●
●
●
●

Omatoimiset pisteet toimivat hyvin. Niitä olisi voinut olla enemmänkin.
Kaikilla työntekijöillä oli selkeät tehtävät päivän aikana ja tauotus suunniteltiin huolellisesti
etukäteen.
Työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito hoidettiin WhatsAppilla päivän aikana: näin saatiin
helposti kerrottua, jos jossain tarvitaan esimerkiksi lisää tulosteita tai muuta apua.
Koristelut onnistuivat hyvin. Koko kirjastoa ei mitenkään saa näyttämään Tylypahkalta,
mutta yllättävän pienillä asioilla saa paljon aikaan.
Täytetyt pöllöt: herättivät ihastusta. Saimme eläinmuseolta lainaksi upeita täytettyjä pöllöjä.
Tapahtuman mainostaminen: pidimme tapahtumasta tiedottamisen tarkoituksella
maltillisena, jotta osallistujamäärä pysyisi hallittavana. Meillä oli vain julisteita kirjastoissa,
tapahtumatiedot kirjaston kotisivuilla, Facessa ja Kalevan tapahtumakalenterissa sekä pari
postausta instassa. Jos olisimme mainostaneet isommin, eivät kaikki halukkaat olisi
mitenkään mahtuneet kirjastoon tapahtuman aikana. Puskaradio toimi tämän tapahtuman
kohdalla ilmeisen hyvin.

Mikä olisi voinut sujua paremmin:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Tulosteita, kyniä, pinssejä ym. tarvitaan todella paljon: tulostimme esimerkiksi tapahtuman
ohjelmia aivan liian vähän etukäteen.
Ihmisille tvoi miettiä ekemistä jonoihin: jossakin vaiheessa joku keksi viedä
tietokilpailulomakkeita jonoihin, ja se toimi hyvin. Tekemistä olisi saanut olla enemmän.
Vaikka meillä oli tapahtumassa paljon työntekijöitä, olisi porukkaa saanut olla vielä
enemmän.
Jälkikäteen hoidettaviin töihin tarvitaan selkeä työnjako ja aikataulu: kuka tekee
somepostaukset ja milloin hoidetaan jälkisiivous.
Osallistujat toivoivat myös rauhallisia pisteitä: taikajuomapajaa kehuttiin, koska se oli
rauhallinen keidas kaiken hälyn keskellä.
Tulostimiin kannattaa varata valmiiksi uudet värikasetit: värit loppuivat tietysti juuri
tapahtuman aikaan.
Aikuisille toivottiin lisää ohjelmaa, esimerkiksi paneelikeskustelua.
Kaikki kirjasarjan keskeiset hahmot olisi hyvä saada mukaan: kaikki tapahtumaan
osallistuneet työntekijät olivat pukeutuneet ja meillä oli muun muassa Harry Potter,
Dumbledore, Verso ja Punurmio. Harryn kanssa aika moni halusi myös yhteiskuvaan.
Jonkin verran kyseltiin muita keskeisiä hahmoja, esimerkiksi Kalkarosta.
Yhteistyökumppaneita olisi mahtunut mukaan enemmänkin.

Huomioitavaa:
Tila: Tilaa tarvitaan paljon, ja tapahtuma voi levittäytyä koko kirjastoon. Teemaan sopivat
koristelut: esim. leijuvat kynttilät, hämähäkit, Laituri 9 ¾, lepakot, pöllöt, lyhdyt, kankaat esim.
ennustuspisteeseen, tupaviirit, pöytäliinat jne.
Materiaalit: askartelutarvikkeita, noitahattuja + muuta rekvisiittaa pukeutumiseen, tapahtuman
ohjelma jaettavaksi osallistujille, valmiit tupapinssit + pinssiaihiot, pinssikone, lajitteluhattu,
lasipurkkeja ja pulloja, ainekset taikajuomiin, kasveja, luudat, huispauspallot ja -renkaat,
kristallipallo ennustajalle, tietokilpailulomakkeet, värikyniä, tulostettuja papereita, joissa sukan
ääriviivat (Dobbyn sukka), kylttejä eri tapahtumapisteisiin sekä opastekylttejä.

Lämpimät kiitokset Oulun kaupunginkirjastolle Kirjastot.fi:n ja sähköpostin kautta annetuista hyvistä
vinkeistä muille Harry Potter -tapahtuman järjestäjäjille.
Muita linkkejä:
https://www.wizardingworld.com/
https://help.pottermore.com/hc/en-gb

Porissa Tylypori:
https://www.pori.fi/uutinen/2018-10-16_harry-potter-tapahtuma-tylypori-houkutti-paakirjastoon-noin800-kavijaa
“Eniten osallistujia keräsivät erilaiset toimintapisteet, kuten taikaliemipaja, huispausrata ja
lohikäärmepaja. Tupiinlajittelua suorittanut lajitteluhattu ja itsensä kuvauttaminen velhoasussa
olivat myös suosittuja.
Viime vuonna tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja suuri yleisömäärä yllätti järjestäjät.
Tällä kertaa tungokseen oltiin varauduttu laajentamalla tapahtumaa lasten ja nuorten osastolta
koko kirjaston alueelle. Tänä vuonna oli myös panostettu entistä enemmän tapahtuman ulkoasuun.
Tapahtumassa oli esillä esimerkiksi Porin taidekoulun oppilaiden tekemiä loitsukirjoja, pöllöjä ja
luutia sekä Porin lastenkulttuurikeskuksen tekemä, Potter-kirjoista tuttu Tylypahkan junan
lähtölaituri.”
Tampereella aloitetaan tapahtumaan virittäytyminen hyvissä ajoin. Pääkirjastossa ja
aluekirjastoissa voi neuloa tupahuiveja kirjastossa poiketessaan. Tapahtumassa nähdään, mikä
huivi on kerännyt eniten mittaa. Tapahtumapaikkana on Monitoimitalo 13 ja Potter-päivä
toteutetaan talvilomaviikolla yhdessä nuorisopalveluiden kanssa.

