
Viikon vinkit kotitouhuiluun 20.-26.3.2020  

Perjantai:  

Loppuviikosta voi olla mukava istahtaa kirjan tai äänikirjan ääneen. Erilaisia sovelluksia on monia, mutta 

mm Lukulumo, joka on varhaiskasvatukselle suunnattu, on avannut ilmaisen sovelluksen kotikäyttöön 

määräajaksi. 

 

Isommat lapset voivat myös askarrella itse kuvakirjan, jota voi katsella porukalla. Tähän tarvitaan 

piirustuspaperia, nitoja tai reijitin ja narua, kynät, mitäs muuta… mielikuvitusta! 

 

Viikonloppu:  

Lähtekää koko perheen voimin liikkeelle luontoon tai lähiympäristöön. Etsikää sopiva ja mieluinen kohta, 

johon voi jäädä hetkeksi tutkimaan ympäristöä. Kerätkää ympäristöstä asioita, mitä vaan mitä voi käyttää, 

ei kuitenkaan oksia elävistä puista tms. ja tehkää joko omat tai koko perheen yhteinen taideteos. Ottakaa 

valokuva taideteoksesta ja tulostakaa se lapsen kasvunkansioon tai/ja postatkaa se alle tai/ja lähettäkää 

kummille, isovanhemmille, serkulle kaverille tai jollekin muulle läheiselle mieltä piristämään. Mukaan voi 

ottaa pienet eväät ja istahtaa sitten nautiskelemaan niitä taiteilun jälkeen. 

 

Maanantai:  

Palapelit on mukavaa tekemistä niin yksin kuin yhdessä. Perinteisen palapelin rinnalle voi myös itse 

askarrella oman palapelin. Tarvitset paperia/kartonkia, kynät ja sakset. Palapelin voi myös liimata 

paksummalle paperille ja päällystää esimerkiksi kontaktimuovilla, mikäli haluaa. 

Piirrä paperiin mieluinen kuva. Aiheena voi olla mikä tahansa mielekäs asia, vaikka sitten ihana kevät 

aurinko tai kilpa-auto. Kun kuva on piirretty, kuva leikataan sopivan moneen osaan, jotta sitä voi koota.  

 

Lisähaasteen palapelin rakentamiseen voi lisätä sillä, että palapelin palat pitää etsiä aarrekartan tai 

vihjeiden perusteella tai yhteisen ison palapelin rakentaminen pidemmällä aikavälillä.  

Muistipelin pelaaminen on kivaa. Pelin vaikeusastetta voi säädellä parien määrällä, isommalla määrällä 

myös aikuiset saavat todella haastaa itseään. Muistipelin säännöt on helpot, joten siihen ei aina tarvita 

aikuisia avustamaan, joskus muistipelin pelaaminen ihan itsekseenkin voi olla hauskaa puuhaa. Mikäli 

kotona ei muistipeliä ole, niin se on helppo askarrella myös itse tai yhdessä. Tarvitaan vain paksua paperia 

tai kartonkia, joihin liimataan tai piirretään parit. Ideoina voi olla leikata esim. lehdestä kaksi kukka, kaksi 

autoa, kaksi omenaa jne. tai liimata samanlaiset tarrat, tai piirtää kaksi samanlaista kuvaa 

 

Tiistai:  

Suolataikina on mukava myrkytön muovailuvaha, joka säilyy noin viikon ajan jääkaapissa. Se kannattaa 

säilyttää suljetussa astiassa tai muuten eristettynä muista elintarvikkeista. Muovailu kannattaa aloittaa aina 

käsien pesulla, niin taikina pysyy puhtaampana. Taikinan voi myös paistaa ja maalata. Suolataikinan äärellä 

lapsilla kuluu aikaa omatoimisessa (ikä huomioiden) touhuilussa. Alla ohje taikinan tekoon. Suolataikinan 

voi valmistaa yhdessä lapsen kanssa, vaikka edellisenä iltana. 



Aineet:  

 3 dl jauhoja 

 1,5 dl suolaa 

 1,5 dl vettä 

 1 rkl ruokaöljyä 
  

Ohje:  
  

 Sekoita suola vehnäjauhoihin. Lisää kylmä vesi pienissä erissä joukkoon. Lisää öljy. Vaivaa taikinaa noin 5 
minuuttia, kunnes siitä tulee kiinteä massa. Jos taikina on tahmeaa, lisää hieman jauhoja. Jos taikina murenee liian 
helposti, voit lisätä hieman vettä. Anna taikinan seistä ainakin tunti ennen leipomista. 

  

 Muovailu voi alkaa! Voit hieroa hieman öljyä käsiin, jotta taikinan muovailu sujuu paremmin. Muovailun apuna voi 
käyttää, vaikka haarukoita, lusikoita, piparkakku muotteja jne 

  

 Taikinasta valmistetut taideteokset kuivuvat huoneenlämmössä, mutta huomattavasti hitaammin kuin uunissa. 
Työt voi kovettaa uunissa 125 asteessa. Kuivata koristeita noin tunnin verran. Isot työt saattavat vaatia 
kuivuakseen pidemmän ajan. Koristeet voi voidella kananmunalla ennen paistamista. 

  

 Jäähtyneet teokset voi maalata käyttämällä   esimerkiksi vesivärejä tai akryylivärejä. Töitä voi kokeilla maalata 
myös luonnon väreillä, kuten punajuurella ja mustikalla. Nämä sopivat etenkin porukan pienimmille 
myrkyttömyyden vuoksi! 

  

Keskiviikko:  

Diodraman askarteluun voi upota aikaa useampanakin päivänä ja sitä voi hyödyntää omissa leikeissä. 

Diodraman voi rakentaa erilaisia materiaaleja käyttäen… niitä voi olla luonnonmateriaalit, pullon korkit, 

mitkä tahansa askarteluun sopivat materiaalit. Diodraman voi rakentaa erilaisten teemojen mukaan kuten 

meri, metsä tai sitten siitä voi rakentaa kodin vaikka petshopille tai autotallin autolle. Tarvitset 

pahvilaatikon, tyhjän maitopurkin tai vaikka kaurahiutale pakkauksen. Teippiä tai liimaa, saksia ja 

jännittäviä materiaaleja. Ideoita on miljoona, minkähän te voisitte toteuttaa..? 

Torstai: 

Aarteen etsintä sen erimuodoissa on hauskaa iästä riippumatta. Siinä voi piilottaa leluja, pienempiä 

aarteita, jonkin arvoituksen osan tai vihjeitä. Sitä voi tehdä metsässä, pihassa sisällä tai pöydän äärellä.  

Pöydän äärellä tapahtuva aarteen etsintään tarvitaan iso astia/purkki jossa on mielellään kansi, jotta sen 

voi helposti säilyttää. Astian on oltava tarpeeksi iso, jotta sinne mahtuu kädet hyvin etsimään. Astia 

täytetään esimerkiksi makaroneilla, riisillä tai kuivatuilla herneillä ja sinne sekaan voi piilottaa sopivan 

määrän aarteita esimerkiksi 10 helmeä tai kolme legoa, jotka pitää löytää tunnustelemalla. Tämäkin leikki 

kannattaa aloittaa käsipesulla! 

 

Ulkona aarteen etsintää voi leikkiä vaikka piilottamalla eväät metsään tai piilottamalla vuorotellen jotain 

sovittua keppiä tai vastaavaa. Sisällä leikkiä voi varioida monella tapaa, vaikka pehmojen kuurupiiloleikkinä. 

Lisähaastetta leikkiin saa, kun piirtää kartan, johon aarteen merkitsee. 

 

Tässäpä vinkkejä touhuiluun, jakaa omia ideoita ja kuvia meidän kaikkien iloksi! 


