
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. SUOLAMAALAUSTA  
 
Tarvikkeet: 

- Vesiväripaperia 
- Runsaasti väripigmenttiä sisältävät vesivärit  
- Iso sivellin (esim. littana maalisuti)  
- Tukeva vesiastia  
- Alusta (esim. sanomalehti), maalarinteippiä ja mielellään myös suojaessu  
- Merisuolaa  

 
Tee näin 
  

1. Teippaa paperi suoja-alustaan.  
2. Täytä vesiastia ja ota muutkin välineet esiin.  
3. Maalaa paperille isoja värialueita. (Mitä enemmän väriä, sitä parempi.)  
4. Ripottele maalin päälle suolakiteitä.  
5. Anna maalauksen kuivua (mieluiten teipattuna). Suola imee väriä puoleensa ja syntyy kauniita kuvioita, 
kuin talvista pakkashuurretta.  
6. Ravistele ylimääräiset suolat pois, mutta anna kiinnittyneiden kiteiden pysyä paikallaan.  

  
  
   

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  

  



2. Renkaanheittopeli 

Tarvikkeet: 

- Kertakäyttölautasia 

- wc-paperi tai talouspaperi hylsyjä 

- sakset 

- liimaa 

Koristeluun oman maun mukaan: 

- värikästä paperia 

- kartonkia 

- maalia 

- tusseja 

- foliota  

- vesivärejä 

- puuvärejä 

 

Tee näin: 

1. Piirrä ja leikkaa pohjaksi tulevaan lautaseen 

paperihylsyn kokoinen reikä hylsyä 

muottina käyttäen. 

2. Laita liimaa hylsyn alareunaan. Kiinnitä hylsy 

alustaan. Odota että liima kuivuu. 

3. Valitse itse kuinka monta heitto rinkulaa haluat. 

Leikkaa niin moneen kertakäyttö 

lautaseen reikä. 

4. Koristele koko setti oman mielen mukaan 

  



3. Suklaa pikkuleivät 

Tarvikkeet: 

- 150g voita tai margariinia 

- 2 dl sokeria 

- 1 tl vaniljasokeria 

- 1 kananmuna 

- 3 dl jauhoa 

- 1 tl leivinjauhetta 

- 0,5 dl kaakaojauhetta 

- Leivinpaperi 

- Uunipelti 

- Kulhoja 

- Sähkövatkain 

- Puuhaarukka 

 

Tee näin: 

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen 

2. Vaahdota sokeri ja voi sähkövatkaimella useamman minuutin ajan 

3. Lisää vaahdon sekaan kananmuna kokoa ajan samalla vatkaten 

4. Sekoita kuivat aineet keskenään  

5. Lisää kuivat aineet vaahdon sekaan puuhaarukalla 

6. Nostele taikinasta n. ruokalusikan kokoisia kasoja pellille lusikkaa apuna käyttäen. Muista 

jättää reilusti väliä, pikkuleivät leviävät uunissa 

7. Paista pikkuleipiä n. 10 minuuttia, kunnes reunaan tulee ihan vähän väriä 

8. Ota pikkuleivät pois uunista. Muista käyttää patalappuja tai pyydä aikuiselta apua 

9. Muista siivota jäljet! 



4. Monimuotoisuus tuoksuina 

Kuinka paljon käytät hajuaistiasi luonnossa liikkuessasi? Voimakkaat tuoksut tulvivat nenäämme 

automaattisesti. Sen sijaan monet miedommat tuoksut saattavat jäädä huomaamatta, jos emme välillä 

tutki ympäristöä tarkasti tuoksutellen. Tuoksuttelun kautta avautuu aivan uusi ulottuvuus luontoretkillä. 

Tuoksut kertovat omalta osaltaan luonnon monimuotoisuudesta. 

Tarvikkeet: 

- Hiekkalapio 
- pieniä purkkeja 

 

Tee näin: 

 

1. Valitse sopiva alue. 

2. Tuoksuttele eri kasveja. Minkä kasvin tuoksu on vahvin? Entä 

miedoin? 

3. Hankaa kivellä tutkimasi kasvin lehteä. Muuttuuko tuoksu? 

4. Kaiva lapiolla maata eri kohdista. Miltä maa tuoksuu? Tuoksuuko maa samalta kaikissa kohdissa? 

5. Mitä muita tuoksuja alueelta löytyy? 

6. Luokittele tuoksut sopivaksi katsomallasi tavalla. 

  

https://www.toptehtavat.fi/search?q=Hiekkalapio&search_type=tags
https://www.toptehtavat.fi/search?q=pieni%C3%A4+purkkeja&search_type=tags


5. Lintubingo 

Varma kevään merkki on, kun muuttolinnut saapuvat. Nyt on siis hyvähetki pakata reppuun evästä ja 

lähteä bongailleen lintuja! Alla olevalla bingoalustalla voi pelata ja katsoa saatko bingon! 

  



6. Uunitaikoja 

Tiesitkö, että viili- ja jugurttipurkista voit askarrella kutistemuovin tavoin. Voit askarrella hienon 

avaimenperän tai muita koristeita! 

Tarvikkeet:  

- muovi purkkeja, esim. viilipurkkeja 

- permanenttitusseja 

- avaimenperärenkaita 

- rei’ittimen tai reikäpihdit 

- sakset 

- leivinpaperia tai alumiinifoliota 

- ompelulankaa tai siimaa 

- pelti 

Tee näin 

1. Pese ja kuivaa muovipurkit huolellisesti 

2. Leikkaa purkistasi haluaman mallisia kuvioita  

3. Tee haluamaasi kohtaan, josta voi pujottaa avaimenperärenkaan, kun se on tullut uunista 

4. Koristele muovi permanenttitusseilla (jos koristelu menee pieleen, voi putsata kuvion pyyhkäisemällä 

sitä käsidesillä ja paperilla) 

5. laita uuni lämpenemään 160 asteeseen 

6. Laita leikatut ja koristellut muovin palat väljästi leivinpaperilla päällystetylle uunipellille 

7. Muovi kutistuu nopeasti, joten seuraa uunista minkä muotoiseksi koristeesi muuttuu 

8. Ota uunista kun se ei enää pienene. 

9. Muista käyttää patalappuja tai pyytää aikuiselta apua 

10. Muovi on kuuma ja pehmeä kun otat sen uunista. Joten odota, että se jäähtyy ennen kuin voi 

ripustaa siihen avaimenperienkään.  

Voit halutessasi tehdä muovista esim. korvakorut tai kaulakorun, jos sinulta löytyy tyhjiä korvakorun 

koukkuja 

Ohje kuvissa ollaan tehty muovista meduusoja (Ihana-lehti, 3/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Käytä sellaisia 

purkkeja, joiden 

pohjasta löytyy tämä 

kuvio:  

Psst! Ensi sunnuntaina on 

äitienpäivä! Voit tehdä äidille  

lahjaksi esimerkiksi tällaisen 

kutistemuoviavaimenperän        


