
MIKÄ MEITÄ 
YHDISTÄÄ? 
-korttisarja 1
Keskustelukortit,  
joiden avulla voi löytää yllättäviä  
ja yhdistäviä mielipiteitä, toiveita  
kokemuksia ja muistoja

Korttisarja 1 on suunnattu  
varttuneemmalle väelle. 

Viimeisellä sivulla on tyhjiä kortteja, 
joihin voitte keksiä lisää yhdistäviä 
asioita. Tulosta, leikkaa ja osallista.

Käyttöideoita

Kortit sopivat tutustumiseen. Kukin osallistuja voi 
valita yhden puhuttelevan tai tärkeäksi kokemansa 
kortin ja kertoa itsestään sen avulla. Kortin 
herättämän ajatuksen voi jakaa myös kirjoittamalla 
pienen kertomuksen tai piirtämällä kuvasarjan.

Kortit voi levittää pöydälle kaikkien nähtäväksi. 
Osallistujat voivat valita esimerkiksi pareittain 
muutaman kortin, jotka yhdistävät heitä.  
Pari voi esitellä valintansa muille, ja kaikki osallistujat 
voivat jakaa aiheen herättämät ajatuksensa.

Kukin osallistuja voi nostaa sattumanvaraisen kortin 
ja lukea sen ääneen. Osallistujat, jotka ovat kokeneet 
samaa tai ajattelevat samoin, voivat viitata tai nostaa 
peukalon ylös. 

Anna osallistujille tilaa keskustella aiheesta tai  
aiheen vierestä. Esitä tarvittaessa lisäkysymyksiä.  
Osallistujia voi kannustaa keksimään omia  
yhdistäviä asioita ja jakamaan ne muiden kanssa.  
Lopuksi voitte keskustella siitä, mikä ajatus  
yhdistää osallistujia eniten. © Kirsi Alastalo ja 
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Olen nukkunut 
oranssissa teltassa  
ja valmistanut ruokaa 
sinisellä retkikeittimellä.

Olen vienyt kenkäni 
suutarille korjattavaksi.

Olen matkustanut 
Suomessa ja ostanut 
paikkakunnan kangas-
merkin tai viirin.

Olen heittänyt kruunaa 
ja klaavaa ennen 
päätöksen tekemistä.



Kun suljen silmäni, 
voin nähdä Yleisradion 
tietoiskujen tunnuksen.

Kotini seinällä on ollut 
Taistelevat metsot 
-maalauksen kopio.

Olen käynyt salaa 
pikkuleipäpurkilla.

Näin TV:stä vuonna 1969 
kun Apollo 11 laskeutui 
kuuhun ja ihminen 
käveli kuun pinnalla 
ensimmäisen kerran.



Olen syönyt katkarapuja 
ensimmäisen kerran 
ruotsinlaivalla.

Olen jakanut pienen 
limonadipullon 
sisarukseni kanssa.

Olen pyörähdellyt 
lavatansseissa 
kauniina kesäiltana.

Olen käynyt ostoksilla 
kauppa-autossa tai 
kauppalaivassa. 



Itse tekeminen on 
helpompaa kuin 
avun pyytäminen.

Minun mielestäni 
hampaiden hoito  
on kehittynyt paljon.

Minun mielestäni  
lauantai on saunapäivä.

Minusta marjainen 
kermakakku on  
kakkujen kermaa.



Minä muistan, kuinka 
kansakoulua käytiin 
aamu- ja iltavuorossa.

Olen käynyt kirjekurssin 
Kansanvalistusseuran 
Kirjeopistossa.

Olen saanut palkinnoksi 
hopealusikan koulun 
urheilukilpailuista.

Minun kirjahyllyssäni 
on Mitä Missä Milloin – 
Kansalaisen vuosikirjoja.



Minusta ruoka oli ennen 
yksinkertaisempaa,  
ja ateria syötiin yhdessä 
muiden kanssa.

Minä muistan 
kaakeleiden pintaan 
liimatut kukkatarrat.

Minä katson vähintään 
yhden uutislähetyksen 
päivässä pysyäkseni 
ajan tasalla.

Minulla on ollut pitkä 
tukka ja olen leikannut 
sen lyhyeksi.




