
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! 

 

Ovikyltti 

Tarvikkeet: 

- pahvia (maitopurkki, muropaketti, pahvilaatikko yms.) 

- sakset,  

- lyijykynä 

- koristelutarvikkeet (silkkipaperia, huopaa, nappeja, kangasta, lankaa, tarroja, 

lehdistä leikattuja kuvia, foliota, puuvärejä, tusseja, vesivärejä, paperia tai kartonkia 

päällystämiseen) 

- liimaa.  

 

Tee näin: 

1. Suunnittele ja piirrä ovikyltti 

pahville.  

2. Leikkaa ja kokeile ovenripaan onko 

kyltti sopivan kokoinen.  

3. Koristele mieleiseksi. Voit leikata 

kylttiä mallina käyttäen valkoisesta 

paperista tai kartongista päällisen, 

jonka voi liimata kylttiin.  

 

Vinkki! Ovikyltin voi päällystää myös foliolla 



 

 

  



2. Smoothie 

Smoothie on helppo ja hyvä välipala vaikka koulutehtävien välissä. Voit laittaa 

smoothieesi lempi marjojasi ja hedelmiäsi. 

Tarvikkeet 

- 2 banaania 

- 1 dl marjoja 

- 2 dl nestettä esim. 

mehua 

- blenderi  

- Juomalasit 

Tee näin: 

1. Kuori banaani 

2. Laita banaanit, marjat ja 

neste  

3. Sekoita blenderillä täydellä teholla 1 minuutti 

4. Kaada smoothie laseihin ja nauti 

5. Muista siivota jäljet 

 

  



3. Lennokki  
Oletko koskaan tehnyt itsellesi lennokkia? Tai heittänyt lennokkia kilpaa jonkun kanssa? 

Askartele oma lennokki ja mene ulos heittämään kilpaa lennokkia jonkun perheen jäsenesi 

kanssa. Kenen lennokki lentää pisimmälle? Entä korkeimmalle?  

Tarvikkeet 

- 1 A4 paperi 
- Värikyniä 
- Halutessasi tarroja 

 

Tee näin: 

1. Taita paperi pitkittäin kahtia.  

2. Käännä yläkulmat keskitaitteelle.  

3. Käännä lennokki ympäri.  

4. Taita lennokille siivet puolittamalla käännetyt yläkulmat.  

5. Väritä lennokki ja liimaa tarroja koristeeksi.  

6. Mene ulos testaamaan uutta lennokkiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



4. Mustikkapiirakka 

Tarvikkeet  

Pohjaan 
- 100g pehmeää voita 
- 1 dl sokeri 
-  
- 1tl leivinjauhe 
- 2.5 dl jauhoja  
- 1tl vaniljasokeri 
- 1 kananmuna 

Täytteeseen 
- N. 4 dl pakastemustikoita 
- 2 rkl perunajauhoja 
- 0.75 dl sokeria  
- Taikinakulho 

- Nuoli tai muu, millä voi sekoittaa taikinaa  

- Piirakkavuoka, jonka halkaisija on n. 26 cm 

- Leivinpaperia 

Tee näin. 

Laita uuni lämpenemään 190 asteeseen  

1. Valmista taikina sekoittamalla kulhossa kaikki aineet tasaiseksi taikinaksi 

2. Painele taikina piirakkavuokaan, jossa on leivinpaperi pohjalla 

3. Painele niin, että piirakalle tulee myös hieman reunoja 

4. Valmista täyte sekoittamalla mustikat, perunajauho ja sokeri 

5. Kaada täyte pohjan päälle 

6. Paista 190 asteessa noin 30 minuuttia, kunnes reunat ovat saaneet vähän 

väriä 

7. Ota piirakka uunista käyttämällä patalappuja tai pyydä aikuisen apua 

8. Siivoa jäljet 



5. Päivän kuntoilu 

Välillä on hyvä tehdä vähän kotijumppaa, ettei pääse paikat puutumaan! Voit 

keksiä päivän sanan, jonka mukaan saat muodostettua hauskan jumpan! 

Haasta myös muut perheenjäsenesi mukaan  



 

6. Venäläiset blinit (4kpl)  

 
Tarvikkeet 

- 2.5 dl vehnäjauhoja 

- 2 kpl Kananmunia 
- Ripaus suolaa 
- 1 rkl rypsiöljyä 
- 2.5 dl Maitoa 
- Voita paistamiseen 

- Paistinpannu 
- Kulho 
- Puuhaarukka tai vispilä sekoittamiseen 

 
Tee näin 
1. Sekoita vehnäjauhot ja suola kulhossa 
2. Tee jauhoihin kolo ja laita koloon kananmunat 
3. sekoita 
4. Lisää lopuksi öljy ja maito ja sekoita kunnolla esimerkiksi 
puuhaarukalla tai vispilällä 
5. Paista lopuksi pienellä pannulla voin kanssa ja nauti!  
6. Muista siivota jäljet 

  



7. Haaste 

 

Haasta perheesi ulos liikkumaan!  

Käykää hiihtämässä tai kävelyllä, pulkkamäessä tai leikkipuistossa. Leikkikää 

omalla pihalla peiliä, hippaa ja pelatkaa jalkapalloa 

 


