
Rovaniemen 4H- yhdistyksen etäkerho 2020 

Tervetuloa etäkerhoon. Tästä löydät etätehtäviä, mitä voit suorittaa yksin tai yhdessä 

perheenjäsentesi kanssa! Materiaalista löydät niin kokkailuun, kuin askarteluun ja kädentaitoihin 

liittyviä tehtäviä. Mukana tulee ohjeistus, miten kerhotehtävät tehdään.  

Muistathan käydä täyttämässä palautelomakkeen Rovaniemen 4H-yhdistyksen sivulla 

etäkerhotehtävistä.  

Mukavaa etäkerhoilua toivottaa Rovaniemen 4H-yhdistyksen väki! 

 

1. Tuunaa hauska vappuasu 

Kevät ja vappu lähestyy kovaa vauhtia ja nyt on hyvä hetki askarrella itselleen vapun kunniaksi 

vappuasu! 

 

Tarvikkeet: 

- Iso musta jätesäkki 

- sakset 

- liimaa 

- koristeeksi esimerkiksi värikkäitä papereita, lehtiä yms. 

Tee näin 

1. Leikkaa jätesäkin pohjaan pääsi kokoinen reikä ja jätesäkin sivuille käsiin mentävät reiät.  

2. Sovita jätesäkkiä päällesi. Voit leikata helmaa lyhyemmäksi tarvittaessa.  

3. Leikkaa papereista ja lehdistä kuvia.  

4. Liimaa kuvat jätesäkkiin.  

5. Pue vappuasu päälle vappuna 

6. Muista siivota! 

 

 



2. Mokkapalat 
 
Kuinka kiva onkaan järjestää vapun kunniaksi kekkerit ja leipoa tarjolle kaikkea herkkuja. 
Ikisuosikki mokkapalat maistuvat ihan varmasti sekä lapsille että aikuisille! 
 

 
Tarvikkeet: 
 

- 4 kananmunaa 
- 4dl sokeria 
- 5dl vehnäjauhoja 
- 4tl leivinjauhetta 
- 4tl vaniljasokeria 
- 4rkl tummaa kaakaojauhetta 
- 2dl maitoa 
- 300g voisulaa tai juoksevaa voita 
Päälliseen: 
- 75 g  voita 
- ¾ dl (0,75 dl)vahvaa kahvia 
- 4 dl (240 g) tomusokeria 
- ½ dl kaakaojauhetta 
- 2 tl vaniljasokeri 
- pelti 
- leivinpaperi 
- kulhoja 
- nuolia 
- sähkövatkain 
- desin mitta 
- ruokalusikka 
- teelusikka 
- halutessasi pinnalle strösseliä tms.  

 
Tee näin: 
Laita uuni lämpenemään 225 asteeseen 
1. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi sähkövatkaimella 
2. Sekoita toisessa kulhossa keskenään kuivat aineet 
3. Lisää kuivat aineet taikinaan 
4. lisää lopuksi voisula ja maito.  
5. Kaada varovasti leivinpaperilla vuoratulle pellille 
6. Laita taikina uuniin 15-20 minuutin ajaksi 
7. Ota mokkapalat uunista varovasti käyttäen patalappuja tai pyydä aikuiselta  
8. ala valmistamaan päällistä: Sekoita ainekset keskenään huolella. Oman maun mukaan voi 
lisätä tomusokeria paksumpaan päälliseen tai kahvia löysempään päälliseen. 
9. Kaada päällinen jäähtyneen mokkaruudun päälle ja koristele esimerkiksi strösseleillä tai 
kookoshiutaleilla. 
10. Muista siivota jäljet 
 

  



3. Vappuhuiska 
Askartele itsellesi värikäs vappuhuiska 
 
Tarvikkeet: 

- Värikästä paperia, esim. silkkipaperia tai mainoslehtiä 
- Puukeppi 
- Liimaa 
- Sakset 

Tee näin 
1. Kokoa silkkipaperit pinoksi pöydälle. 

2. Leikkaa silkkipapereista n. 2cm levyisiä suikaleita, mutta jätä 5cm 

silkkipapereiden yläreunasta leikkaamatta. 

3. Liimaa silkkipaperit yläreunoista kepin päähän kiinni pyörittäen 

silkkipapereita kepin ympäri. 

4. Heiluta huiskaa vasta kuivumisen 

jälkeen.   

5. Muista siivota jäljet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Järjestä vappukisat perheen kesken! 

Tarvikkeet:  

- perheen jäsenet 

- Ilmapalloja 

Tee näin: 

Sopikaa yhdessä kisailun säännöt. Kisataanko 

yksilöpelinä vai joukkueena. Alla olevia ideoita voi 

soveltaa sekä yksilökilpailuun, että joukkuekilpailuna. 

 

1. Kuka on nopein. 

Puhallettua palloa tulee kuljettaa eri tyyleillä sovitun matkan. Eri tyylejä voi 

olla esimerkiksi pallon täytyy pitää ilmassa pomputtelemalla tai puhaltamalla. 

palloa voi kuljettaa myös päällä tai jaloilla pomputtelemalla. 

 

2. Kuka pitää palloa kauiten ilmassa 

Voitte sopia tyylin millä tavalla palloa tulee pitää ilmassa, se joka pystyy 

pitämään palloa kauiten ilmassa. 

 

Voit keksiä myös itse kivoja kilpailua ja kisailla yhdessä perheesi kanssa. 

  



5. Värikkään koristenauhan askartelu 

Tarvikkeet: 

- Väripaperia tai voit käyttää esimerkiksi mainoslehtiä tai sanomalehteä 

- puikkoliimaa 

- sakset 

Tee näin: 

1. Leikkaa väripaperista suikaleita 

2. liimaa yhden suikaleen päät yhteen, jotta siitä tulee ympyrä 

3. Pujota sen jälkeen seuraava suikale aiemman läpi ja liimaa senkin päät 

yhteen 

4. Tee sama jokaiselle suikaleelle. Voit jatkaa ketjua niin pitkäksi kuin haluat 

leikkaamalla ja liimaamalla lisää suikaleita 

 

 

  

  



Suomen Ladulla on luonto bingo.  

Nyt on hyvä hetki lähteä luontoon ja pelaamaan bingoa. Voit pelata bingoa 

joko yksin tai kisata yhdessä perheenjäsentesi kanssa.  

Kuka saa ensimmäisenä viiden suoran? Voitte myös sopia, että koko ruudukko 

pitää saada täyteen ennen kuin saa huutaa BINGO! 

 

Voit tehdä myös itsellesi oman luontobingon ja keksiä sinne asioita, joita on 

luonnosta kiva etsiä!  


