
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. Soodataikina 

Soodataikinasta voi vaikka muovailla kauniita koristeita tai erilaisia hahmoja, jotka voi sitten 

maalata. Soodataikinan hyviä ominaisuuksia on, että kuivuttuaan se on kauniin valkoista, joten se 

on kaunis sellaisenaan tai se on helppo maalata haluamansa laiseksi. 

Tarvikkeet (noin 20 kpl pientä koristetta tai 4 kpl isompaa) 

- 1 dl maissitärkkelystä 

- 3 dl soodaa 

- 1,25 dl vettä 

- lusikka 

- kattila 

- kaulin 

- kulho 

- liina, jonka saa kastella 

- Halutessasi erilaisia kuvion teko tarvikkeita, kuten pitsiliinoja, piparkakkumuotteja, 

kuviollisia lautasia yms. 

- Vesivärejä tai askartelumaaleja  

- siveltimiä 

Tee näin 

1. Laita maissitärkkelys, sooda ja vesi kattilaan 

2. Sekoita ainekset keskenään 

3. lämmitä miedolla lämmöllä, kunnes taikina kiinteytyy.  

4. Siirrä kiinteä taikina kulhoon ja peittele kostealla liinalla 

5. Massa on valmista muotoiltavaksi jäähdyttyään 

6. Kauli soodataikina mielellään muovialustan tai liinan päällä noin 1,5 cm ohueksi levyksi. 

7. Paina käsi tai jalanjälki varovasti taikinan päälle ja tee halutessasi reikä ripustuslenkeille 

8. Voit myös leikata taikinasta piparkakku muottien avulla erilaisia kuvioita tai muotoilla vaikka 

eläimiä yms. 

9. Anna valmiiden koristeiden kuivua yön yli huoneenlämmössä tai 75 asteessa uunissa noin 1h. 

10. Kun koristeet ovat kuivuneet voi halutessasi maalata ne. 

11. Muista siivota jäljet! 



2.  Helpot ja nopeat kaurakeksit 

Tarvikkeet 

- 1 dl sokeria 

- 50 g margariinia tai voita 

- 2 dl kaurahiutaleita 

- 1 tl leivinjauhetta 

- 1 kananmuna 

- 1 rkl vehnäjauhoja 

- Halutessasi 0,5 tl kanelia 

- Kulho 

- pieni kattila 

- kauha tms. sekoittamiseen 

- tee lusikka 

1. Laita uuni lämpenemään 200 

asteeseen 

2. Sulata voi pienessä kattilassa 

3. Sulata voi pienessä kattilassa 

4. Mittaa kuivat aineet kulhoon ja kaada ne sekä kananmuna voi-sokeriseokseen 

5. Sekoita tasaiseksi taikinaksi 

6.   Nostele teelusikan avulla pieniä kasoja leivinpaperille. Jätä keksien väliin tilaa reilusti, 

ne leviävät jonkin verran 

7. Paista 200 asteessa n. 5 minuuttia. Kun keksien reunoilla on hieman ruskeaa, ovat ne 

kypsiä.  

8. Ota keksit varovasti pois uunista käyttäen patalappuja tai pyydä aikuiselta apua 

9. Siivoa jäljet 

  



3. Aarrejahti 

Tässä olisi hauska ulkoilu leikki, jota voi leikkiä joko yksin tai vaikka yhdessä perheen kanssa. 

Tarvikkeet: 

- Valkoista paperia 

- Kyniä 

- aarre piilotettavaksi 

Tee näin 

1. Pue vaatteet päälle ja mene ulos 

2. Piirrä aarrekartta pihasta, piirrä karttaan kaikki 

asiat mitä näet ulkona, esim, talot, puut, 

ulkorakennukset ja roskikset. 

3. Pyydä jotakuta piilottamaan aarre johonkin 

pihalla ja merkitsemään piirtämääsi karttaan 

aarteen paikan. Sinun tehtävänä on yrittää löytää 

aarre käyttäen apunasi itse tehtyä aarre karttaa. 

 

4. Voit halutessasi tehdä jokaiselle perheen jäsenellesi omat kartat ja piilottaa itse aarteet 

pihaan ja merkitä niiden paikan itse tehtyyn aarrekarttaan 

  



4. Tyypit luonnossa 

Ihmissilmä tunnistaa joskus kasvoja sielläkin missä niitä ei oikeasti ole. Oletko joskus nähnyt 

ihmiskasvot vaikkapa mehutahrassa tai puun rungossa? Tässä tehtävässä tehdään retki metsään 

ja etsitään kasvoja muistuttavia hahmoja ympäriltä. Minkälaisia tyyppejä löydät? 

Tarvikkeet  

- kamera tai puhelin 

Tee näin 

1. Lähde retkelle luontoon. 

2. Katsele ympärillesi ja etsi erilaisia kasvoja, ihmis- ja eläinhahmoja. 

3. Kun löydät hahmon, ota siitä valokuva. 

4. Näytä valokuvaa kaverillesi tai perheenjäsenellesi. Näkeekö hän kuvassa saman kuin 

sinä vai jotain muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.  Kilpa-auto askartelu 

Tarvikkeet 

- Tyhjiä vessapaperirullia  

- Askartelumaalia tai vesivärejä 

- Tusseja tai värikyniä  

- Sakset 

- pahvia 

- liimaa 

Tee näin 

1. Leikkaa rullaan aukko kuvan mukaisesti kuljettajan paikaksi.  

2. Maalaa tai väritä tyhjä vessapaperi rulla haluamallasi värillä ja koristele mieleiseksesi  

3. Leikkaa pahvista neljä pyöreää pyörää ja maalaa tai väritä ne mustiksi tai käytä mustaa 

pahvia/kartonkia 

4. Liimaa renkaat paikalleen, kun renkaan ovat kuivuneet on kilpa-autosi valmis! 

5. Muista siivota jäljet  

 

 

  



Kääretorttu 

Tarvikkeet 

- 4 kananmunaa 

- 1,5 dl sokeria 

- 1,5 dl perunajauhoa  

- 1tl leivinjauhetta 

- hilloa 

- sähkövatkain 

- kulho 

- nuolia 

- leivinpaperia 

- pelti 

- teelusikka 

Tee näinä  

1. Laita uuni lämpenemään 225 

asteeseen 

2. Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi 

3. lisää muut aineet ja sekoita.  

4. Kaada taikina leivinpaperilla vuoratulle pellille ja laita uuniin noin 8 - 10 minuutiksi 

5. laita pohjan ollessa uunissa valmiiksi pöydälle leivinpaperia ja sirottele päälle tasainen 

kerros sokeria 

6.kun otat torttupohjan uunista, muista käyttää patalappuja tai pyydä aikuiselta apua, 

käännä se varovaisesti sokeripohjan päälle ja irrota leivinpaperi  

7. levitä tasainen kerros hilloa torttupohjan päälle 

9. kääri torttu tiukalle rullalle ja nauti! 

10. Muista siivota jäljet! 

 


