
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. Pääsiäismunien askartelu 

Pääsiäinen on jo ovella, joten tällä viikolla on kiva alkaa askartelemaan pääsiäis-

askarteluja. Kananmunista saa tehtyä kivoja ja värikkäitä koristeita. 

Tarvikkeet: 
- Kananmunia 

- Kulho 

- Nuppineula tms.  

- Maalausalusta 

- Tusseja tai vesivärejä 
 
Halutessasi: 

- Neula 

- lankaa 
 

Tee näin 
1. Ota kananmuna käteen ja tee hellästi reikä kananmunan ylä- ja alapuolelle 
nuppineulalla (hox! Reikien tulee olla melko pieniä, mutta alemman tulee olla tarpeeksi iso 
seuraavaan vaiheeseen) 
2. Puhalla ylemmästä reiästä kananmunan sisällys kulhoon  
3. Maalaa tai väritä tusseilla kananmunat iloisen värisiksi 
4. Voit pujottaa neulan avulla narun/ langan munan läpi ja pistää sen roikkumaan 
koristeeksi  
5. Muista siivota jäljet askartelun jälkeen 

 
Voi halutessasi käyttää kananmunan sisällön käyttää leivotaan tai tehdä siitä 
munakkaan. 
 

Voit myös maalata keitettyjä kananmunia. 

Tarvikkeet: 

- Keitettyjä kananmunia 

-Vesivärit 

Tee näin 

1. Tee muniin viivoja ja palloja vesiväreillä.  

2. Maalaa osa munia kokonaan.  

3. Muista laittaa kananmunat takaisin jääkaappiin odottamaan 

herkuttelua. 

 

PS. Laita kuva valmiista tuotoksista Rovaniemen 4H:n nettisivuille!   



Askartele ikioma pääsiäispupu: 

 

Tarvikkeet 

- 1 maitopurkki 

- 1 A4 valkoinen paperi  

- Pumpulia 

- Sakset 

- Liimaa 

- Tusseja 
 

Tee näin: 
1. Leikkaa irti pestyn maitopurkin yläosa.  

2. Muotoile leikkaamalla pupulle korvat. 

3.  Liimaa valkoinen paperi maitopurkin 

ympärille.  

4. Leikkaa ylimääräiset osat paperista irti.  

5. Piirrä pupulle kasvot. 

6. Liimaa pumpulista töpöhäntä pupulle.  

7. Voit halutessasi laittaa maitopurkkiin kasvamaan siemeniä, tai piilottaa 

sinne pääsiäisyllätyksiä! 

8. Muista siivota jäljet! 

  



4. Tee se itse kirppu 
 

Oletko koskaan tehnyt itsellesi kirppua? Tässä on sinulle malli ja ohje miten oman kirpun 

voi tehdä. 

Tarvikkeet: 

- Sakset 

- Värikyniä 

- Tulostettu malli tai puhdas paperi 

Tee näin:  

Leikkaa malli irti ja taittele ohjeiden mukaan, tai leikkaa puhtaasta paperista neliö ja taittele 

se ohjeiden mukaan 

 

TEE-SE-ITSE KIRPPU 



NÄIN TAITTELET KIRPUN  
 

Leikkaa kirppu neliöksi ulkoreunoja pitkin. 
1. 

 

 
  

Taita neliö kulmasta kulmaan puoliksi 

niin, että kuvioitu puoli taittuu piiloon. 

Paina taite teräväksi kynnellä ja aukaise. 
 

Toista sama toisesta kulmasta kulmaan. 
 

Käännä paperin viivapuoli pöytää vasten.  

Nyt paperin keskipiste näkyy kääntöpuolella.  
 
 
 
 
 

2. 
 

Taita kaikki kulmat  

tarkasti keskelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Käännä paperi ympäri.  

 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taita kirppu kahtia 
5. 

 

 
 

suorakaiteen muotoon  
 

molemmin päin.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taita kaikki kulmat kohti 

keskipistettä toisen kerran. 
4.

 
Paina kaikki taitteet teräviksi.  

 

 
 
 

Pujota kummankin käden etusormi ja peukalo  

paperin muodostamiin taskuihin. Vie sormet 
6.

  

yhteen ja nipistä kirpun kulmat kiinni. 
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NÄIN VIIMEISTELET KIRPUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄIN KÄYTÄT KIRPPUA 
 

Pujota kummankin käden etusormi ja 

peukalo paperin muodostamiin taskuihin. 

 

Pyydä pariasi sanomaan jokin luku yhden 

ja kymmenen välillä. Avaa kirppua yhtä 

monta kertaa vaaka- ja pystysuuntaan. 

 

Anna parin valita yksi näkyviin jäävistä 

sivuista, joissa on väri tai jokin muu 

merkki. 

 

Avaa luukku ja katso, mitä siellä on. 

 

 

 

 

 

 

  

Merkitse värikkäät alueet 

toisistaan erottuvalla tavalla. 

Voit antaa alueille eri värit, 

numerot, kirjaimet tai kuvat. 

 

 

Kirjoita kahdeksaan 

keskellä olevaan kolmioon 

kysymyksiä, tehtäviä, 

ennustuksia tai toivotuksia. 

 



5. Croissantiti 

Tarvikkeet: 

- 4,5dl jauhoja (lisää tarvittaessa jos taikina on liian löysää) 

- 4 dl juustoraastetta (n.200g) 

- 100g pehmeää voita tai margariinia 

- 1 tl suolaa  

- 1,5 dl kylmää vettä  

- 3 tl leivinjauhetta 

- Kananmuna voiteluun 

- Täytteeksi esimerkiksi kinkkua, meetvurstia kurkkua tai paprikaa. Voit myös halutessasi 

laittaa sisälle jotain makeaa kuten hilloa tai marjoja. 

Tee näin 

1. Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.  

2. Mittaa kaikki aineet kulhoon.  

3. Sekoita tasaiseksi taikinaksi. Jos taikina on tosi löysää, voit lisätä hieman jauhoja. 

4. Laita taikina jääkaappiin noin tunniksi. Sitä on helpompi käsitellä, kun se on vähän 

kovettunut.  

5. Kauli taikinasta levy. Käytä apuna jauhoja.  

6. Leikkaa taikinapyörällä tai veitsellä levystä kolmioita. Taikinasta tulee noin 15 kappaletta 

koosta riippuen.  

7. Laita haluamasi täyte paksun pään keskelle ja rullaa paksummasta päästä aloittaen.  

8. Nostele croissantit pellille ja voitele kananmunalla. Voit halutessasi ripotella vielä päälle 

juustoraastetta.  

9. Paista 200 asteessa 10-15 minuutta croissanttien koosta riippuen, kunnes ne ovat saaneet 

kauniin värin. 

10. Muista siivota jäljet 

 

 

Ps. Laita kuvaa valmiista tuotoksista kuvaa Rovaniemen 4H-yhdistyksen nettisivuille etäkerhon palautelomakkeeseen  

  



6. Valokuvaa kevään tuleminen 
Lähde käymään pienellä luontoretkellä lähimetsässä. Ota puhelin mukaan, ja kuvaa 
kevään merkkejä kuten aurinkoa, lumen sulamista ja pajunkissoja. Luonnosta löytää aina 
jotain uutta. Luontokuvia ei synny kotona tietokoneen ääressä, mutta jo omalla 
kotipihalla on paljon kuvattavaa. Säällä kuin säällä voi ottaa valokuvia, mutta hieman 
pilvinen mutta valoisa sää on paras kuvaussää.    
 

Tarvikkeet:  
- kamera   
- jalusta   
- säänmukaiset varusteet   
- eväät   
- reppu   
- muovipussi     
-  

Tee näin   
1. Katso ulos ikkunasta ja vilkaise 
lämpömittariin.   
2. Lataa kamerasi tai kännykkäsi akku. Tarkista 
että muistikortilla on riittävästi tilaa 
valokuville.   
3. Jos kamerassasi on jalusta, ota sekin 
mukaan. Ilmankin pärjää hyvin. Kameran voi 
tukea myös vaikkapa puuhun, kiveen tai omaan 
polveesi.   
4. Pukeudu sään mukaisesti. Huomioi, että myös kamerallasi on sateen sattuessa 
vedenpitävä suoja.   
5. Valmista itsellesi eväät.   
6. Pakkaa eväät, kamera ja muut tarvikkeet reppuun. Ota mukaan ylimääräinen 
muovipussi roskille.   
7. Kerro vanhemmillesi, minne menet ja milloin tulet takaisin.   
8. Lähde ulos!   



7. Tipu askartelu 

Tarvikkeet: 

- Oranssia/keltaista/harmaata villalankaa 

- Värillistä tai valkoista paperia 

- Puuvärit tai tussit 

- Liimaa (esim. Erikeeperiä tai kuumaliimaa)  

Tee näin: 

1. Pyöritä lankaa kätesi ympärille 

2. Pujota lanka keskisormen ja nimettömän välistä ja tee keskelle solmu 

3. Leikkaa silmukat auki niin saat tupsun 

4. Leikkaa valkoisesta paperista tipulle silmät (kaksi pientä ympyrää) ja mustasta paperista 

silmien keskiosat (kaksi vielä pienempää ympyrää) Ja liimaa mustat ympyrät valkoisten päälle. 

Jos kotoa löytyy, voit myös käyttää valmiita askartelusilmiä. 

5. Leikkaa keltaisesta paperista tipulle nokka (kolmio) 

6. Liimaa silmät ja nokka tipun vartaloon. Jos käytät kuumaliimaa, ole varovainen tai pyydä 

aikuiselta apua. 

 

Voit halutessasi tehdä myös esim. pupun (harmaasta langasta ja erivärisistä papereista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

Hyvä iltapala vinkki 
Tässä hyvä iltapalavaihtoehto, jota kannattaa kokeilla 😉  

 
Tarvikkeet: 

- 4 palaa paahtoleipää 

- 8 siivua juustoa 

- 4tl majoneesia 

- 2 siivua kinkkua 

- 1 kpl tomaattia siivutettuna tai kirsikkatomaatteja tai viinirypäleitä 
 
Tee näin: 
1. Paahda leivät valmiiksi 
2. Kasaa loput ainekset leivän päälle ja nauti  

 
 

 



 
 

 


