
BOKORIENTERING – KIRJASUUNNISTUS 

Baserar sig på Kompisdeckarna löser paketmysteriet (2020) av Eva Höglund. 

Bokorientering: Rikta dig till läsning! -läskunnighetprojekt, Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Saga & författaren själv. 

Turun linnan 

ääniopastus 

VID SLOTTSPORTEN 

”Han (Erik) kikar in genom slottsporten. Till sin förvåning ser han att 

Heikkinen inte alls går mot ingången utan längs med ena muren ända 

fram till det bortersta hörnet. Slottsgården är folktom. Heikkinen sträcker 

sig på tå och Erik ser att hans hand gör något där högt uppe på muren. 

Då Heikkinen börjar svänga sig om backar Erik fort bort från porten och 

går och sätter sig på en bänk i slottsparken.” 

Lyssna på en eller flera ljudsnuttar ur Åbo slotts ljudguide via 

QR-koden eller granska slottet utifrån (eller besök slottet!). 

Vilken plats eller vilket rum tycker du är intressantast eller mest mystiskt? 

Vad skulle vara det bästa stället att gömma dig själv, om du blivit förföljd 

av någon? Eller var kunde du iaktta någon i smyg? 

 

 

Hjälp kompisdeckarna! Ge feedback! 

 

LINNANPORTILLA 

Kuuntele yksi tai useampi ääniraita QR-koodin takaa 

löytyvästä Turun linnan äänioppaasta tai tarkastele linnaa 

ulkoa (tai vieraile linnassa!). 

Mikä paikka tai huone on sinusta mielenkiintoisin tai salaperäisin? Mihin 

piiloutuisit, jos joku varjostaisi sinua? Entä mistä voisit itse parhaiten 

tarkkailla muita salaa? 

 

 

Ljudguide över 

Åbo slott 

Orienteringen fortsätter på nätet. 

Suunnistus jatkuu verkossa. 
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KLÄ UT DIG OCH BLI OSYNLIG! 

Barnen är på väg till polisstationen: 

– Titta, säger Elise. Där kommer en polisman ut. Kan vi inte fråga honom 

hur vi ska göra? 

– Bra idé, säger Markus. 

– Ursäkta oss, säger Markus och går fram till polisen. Vi undrar om ni 

kan hjälpa oss? Vi har hittat underliga meddelanden och paket med 

smycken i Idrottsparken. Vi tror att det handlar om stöldgods. Vem ska vi 

vända oss till? 

Spioner måste kunna röra sig obemärkt. Hur kunde du själv klä ut dig 

och ändra din gångstil, maner, röst eller dylikt så att du inte blir upptäckt? 

Gör en lista i ditt huvud eller på papper eller prova rent i praktiken med 

dina kompisar eller din familj! 

 

 

Hjälp kompisdeckarna... 

 

VALEASUSSA OLET NÄKYMÄTÖN! 

Vakoojan on liikuttava paikasta toiseen huomaamattomasti. Millaiseen 

valeasuun sinä pukeutuisit? Miten muuttaisit kävelytyyliäsi, tapojasi, 

ääntäsi tai muuta vastaavaa muuntautuessasi huomaamattomaksi? 

Listaa asioita päässäsi tai paperille. 

Voit myös testata valeasuasi käytännössä kavereidesi tai perheesi 

kanssa!  

 

...och ge feedback! 

Orienteringen fortsätter på nätet. 

Suunnistus jatkuu verkossa. 
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PÅ SKATTJAKT 

Elise har hittat en liten glasflaska i en bergsskreva i 

Idrottsparken. Ur flaskan drar hon ut en papperslapp. 

“– Nämen får vi se, utbrister Erik, hit med lappen!” 

Motvilligt räcker Elise lappen till honom och Erik läser högt: 

“Fint, du har följt instruktionerna och hittat denna. Du hittar det 

du söker i den gamla kvarnen här i parken. Absolut försiktighet! 

Ifall snuten får nys om oss är också du dödens.” 

Vad tror du att skulle vara det bästa stället att gömma ett 

paket? Vi har även gömt ett antal paket i bilden. Kan du hitta 

dem? 

 

Hjälp kompisdeckarna! 

Ge feedback! 

 

 

 

AARREJAHDISSA 

Millaiseen paikkaan sinä piilottaisit salaisen paketin? Löydätkö 

rastilappuun ja sen läheisyyteen piilotetut salaiset paketit? 

 

 
Orienteringen fortsätter på nätet. 

Suunnistus jatkuu verkossa. 
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VIKTIGA EGENSKAPER FÖR DETEKTIVER 

”Hon (Andrea) går försiktigt ner för sluttningen mot Biologiska 

museet, rundar huset och kikar in genom ett fönster. Andreas 

hjärta slår ett extra slag när hon får syn på kvinnan. Det är 

samma kvinna!” 

En av de viktigaste egenskaperna för en bra detektiv är att 

kunna observera sin omgivning och upptäcka även de minsta 

detaljer och ledtrådar. Vad allt vet du om din egen närmiljö? 

Kommer du ihåg utantill hur många trappor det finns framför ditt 

hus eller i din trappuppgång? 

 

Hjälp kompisdeckarna! 

Ge feedback! 

 

 

SALAPOLIISILLE TÄRKEITÄ OMINAISUUKSIA 

Yksi hyvän salapoliisin tärkeimmistä ominaisuuksista on 

ympäristön tarkkailu ja kaikkein pienimpien yksityiskohtien 

huomaaminen. Mitä kaikkea voit kertoa omasta 

lähiympäristöstäsi? Muistatko ulkoa, kuinka monta rappusta on 

kotisi edustalta kotiovellesi? 

 

 

Orienteringen fortsätter på nätet. 

Suunnistus jatkuu verkossa. 
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HEMLIGT SPRÅK 

– Vi har fått walkie-talkies, förklarar Elise stolt. 

– Jo, och nu tänkte jag att vi skulle ha lite kul med dem, fortsätter Erik. 

Jag föreslår att pojkarna är tjuvar och flickorna är poliser som jagar oss. 

– Förstås, suckar Andrea. Ni ska alltid få vara det mer häftiga. 

– Äsch, vi byter förstås roller sen. 

Walkie talkies är utmärkta apparater för snabb kommunikation även på 

distans. Det är ändå inte alltid lätt att höra vad som sägs i andra ändan. 

Lek Den trasiga telefonen -leken med dina kompisar eller din familj för att 

testa hur bra ni klarar av att kommunicera när det finns extra hinder! 

19 – 1 – 13 – 16 – 16 – 1 – 12 – 9 – 14 – 14 – 1 

Vid hemlig kommunikation måste man ofta använda koder för att 

utomstående inte ska förstå vad man säger. Lyckas du knäcka koden 

som vi skapat över? Försök gärna också hitta på din egen kod och be 

din kompis eller familjemedlem att knäcka den! 

SALAKIELI 

Radiopuhelin on oiva laite nopeaan kommunikointiin pienen välimatkan 

päässä olevaan kaveriin. Joskus voi kuitenkin olla vaikeaa kuulla, mitä 

kaveri toisessa päässä sanoo. Leiki rikkinäistä puhelinta kavereidesi tai 

perheesi kanssa ja testaa, miten hyvin pystytte välittämään viestejä! 

Entä mikä sana mahtaa kätkeytyä yllä olevan koodin taakse? Voit myös 

itse keksiä koodin ja pyytää kavereitasi tai perhettäsi ratkaisemaan sen! 

Hjälp kompisdeckarna! 

Ge feedback!  
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Orienteringen fortsätter på nätet. 

Suunnistus jatkuu verkossa. 
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PÅ HÄNDELSEPLATSEN 

Markus är i Vårdbergsparken och får syn på utomhusteatern: 

Plötsligt blir han nyfiken. Han hoppar över repet som är uppspänt för att 

ingen ska gå in på området och smyger in bland kulisserna. Det är 

fascinerande att gå bakom dem och inse att där inget finns. När man 

sitter i publiken tror man ju att det är riktiga hus som skådespelarna går 

in i. Han kikar ut genom ett fönster, mot läktaren. Till sin förvåning ser 

han att det sitter två män på läktaren. Kan det vara några från 

teaterfolket? Plötsligt reser sig den ena mannen och slår till den andra. 

Här hålls Åbo Sommarteaters uppträdanden. Har du någon favoritscen 

ur Kompisdeckarna eller någon annan bok som du skulle vilja se? Spela 

den tillsammans med din kompis eller din familj! 

Finns det någon bok som du skulle vilja se som teater- eller filmversion i 

sin helhet? 

 

Hjälp kompisdeckarna! 

Ge feedback! 

 

 

TAPAHTUMAPAIKALLA 

Mikä on suosikkikirjasi? Minkä kohtauksen haluaisit kirjasta esitettävän 

teatterilavalla? Näyttele kirjan kohtaus yhdessä kavereidesi tai perheesi 

kanssa! Haluaisitko nähdä jonkin kirjan kokonaisuudessaan esitettävän 

näytelmänä tai elokuvana?  

 

 Orienteringen fortsätter på nätet. 

Suunnistus jatkuu verkossa. 
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PÅ BIBLIOTEKET 

Vägen till biblioteket är inte lång. Den går genom parken, ner till ån och 

några hundra meter längs med ån. Elise går upp för de höga trapporna. 

Det känns högtidligt. Hon älskar biblioteket. 

En viktig del av detektivarbete och spionering är att samla mer 

information om något visst ämne – och förstås avkoppling också emellan 

allt hårt arbete! 

Granska hyllorna i biblioteket för böcker om ett ämne som intresserar dig 

och tillbringa en avslappnande lässtund innan du fortsätter din väg. 

Passa även på att ställa frågor till bibliotekspersonalen. Du kan t.ex. be 

om bokrekommendationer eller hur du kan själv söka mer information via 

nätet. 

KIRJASTOSSA 

Tärkeä osa salapoliisityötä ja vakoilua on tiedon kerääminen. On myös 

tärkeää välillä pysähtyä rentoutumaan! 

Kiertele kirjaston hyllyjen välissä ja etsi sinua kiehtovasta aiheesta 

kertovia kirjoja. Etsi itsellesi mieluinen lukupaikka ja vietä rentouttava 

lukuhetki ennen kuin jatkat matkaasi. Käytä myös tilaisuus hyväksesi ja 

tiedustele kirjaston henkilökunnalta kirjasuosituksia. Heiltä saat myös 

hyviä vinkkejä tiedonhakuun netissä!  

 

Hjälp kompisdeckarna! 

Ge feedback! 
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LÅT DIG INTE ÅKA FAST! 

Barnen är på Kuppis utebad: 

Plötsligt vaknar Elise med ett ryck. Hon måste ha slumrat till en stund i 

solen. Hon sätter sig upp och tittar sig yrvaket omkring. Var är de andra? 

Hon får syn på Andrea och Erik som crawlar i motionsbassängen. Och 

Markus står och pratar med två främmande pojkar. Kanske hans 

klasskompisar. Hon låter blicken glida över mängden av människor som 

befinner sig i bassängerna och på gräsmattan. Plötsligt hajar hon till. En 

bekant figur kommer gående in genom porten till utebadet. Elise stirrar 

på honom. Det är muskelmannen från Idrottsparken. 

Lek spegel! Välj bland er en som är "spegel". Under tiden som spegeln 

är bortvänd från er får ni smyga er närmare spegeln, men genast då 

spegeln vänder sig mot er gäller det för er att stelna till och stå så stilla 

som möjligt. De av er som spegeln anser att rörde på sig får gå tillbaka 

till starten bakom strecket. Den som först når fram till spegeln får vara 

spegel nästa gång! 

 

Hjälp kompisdeckarna! 

Ge feedback! 

 

ÄLÄ JÄÄ KIINNI! 

Pelatkaa peiliä! Yksi leikkijöistä on peili, joka seisoo selin muihin. Toiset 

yrittävät liikkua kohti peiliä. Aina kun peili kääntyy liikkujiin päin, toisten 

pitää pysähtyä ja pysyä paikoillaan. Jos peili huomaa jonkun liikkuvan, 

tämä joutuu palaamaan takaisin alkuun. Se, joka ensimmäisenä pääsee 

peilin luokse, on seuraava peili. 

Orienteringen fortsätter på nätet. 

Suunnistus jatkuu verkossa. 
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