
MIKÄ MEITÄ 
YHDISTÄÄ? 
-korttisarja 2
Keskustelukortit,  
joiden avulla voi löytää yllättäviä  
ja yhdistäviä mielipiteitä, toiveita  
kokemuksia ja muistoja

Korttisarja 2 on suunnattu  
naisten ryhmille. 

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 
© Susanna Pietiläinen 2015

Aineiston voi tulostaa Vanhustyön keskusliiton Vahvike-
aineistopankista, internetsivustolta www.vahvike.fi.



Olen saanut lahjaksi trikoo-
yöpaidan, kukkamaljakon 
tai konvehtirasian.

Minun koulu-
kavereitani olivat 
Marja, Riitta ja Helena.

Minä osaan virkata 
isoäidin neliön.

Olen kirjoittanut runon 
ja liimannut kiiltokuvan 
ystäväni muistovihkoon.



Olen leikannut lehdestä 
Armi Kuuselan valokuvan 
tai paperinuken.

Olen tilannut samaa 
naistenlehteä vuodesta 
toiseen.

Minulla oli kapioarkku, 
jossa oli nimikoituja 
liinavaatteita.

Minun käsilaukustani 
löytyy aina kampa, peili, 
nenäliina ja kukkaro.



Minun mielestäni pyykin-
pesukone ja mankeli ovat 
aivan mahtavia keksintöjä.

Minulle postikorttien 
lähettäminen on tärkeää 
varsinkin juhlapyhinä 
ja merkkipäivinä.

Minun seinälläni on ollut 
Suojelusenkeli-kanavatyö.

Olen tehnyt vanhasta 
vaatteesta aivan uuden.



Minun mieltäni ilahduttaa, 
kun joku yllättää minut 
kukkakimpulla. 

Olen nähnyt elokuvat 
Vaimoke, Juurakon 
Hulda ja Niskavuoren 
naiset.

Minusta kauniisti katettu 
kahvipöytä on ilo silmille.

Olen lukenut  
Aino Räsäsen kirjan  
Soita minulle Helena.



Olen käynyt erilaisilla 
kansalaisopiston 
kursseilla. 

Huonekasvien 
hoitaminen hoitaa 
myös minun mieltäni.

Minun keittiössäni 
on elämää nähnyt  
Kotiruokaa-keittokirja.

Minä säilytän ehjät 
muovipussit ja käytän 
niitä uudestaan.



Minulla on tapana lukea 
oma horoskooppini 
lehdestä.

Minä käyn mielelläni 
tutulla kampaajalla.

Minä arvostan suuresti 
suvussani kulkevia 
perinteitä ja perintöesineitä.

Ennen kuin astun ulos 
kotiovestani, varmistan, 
että ulkonäköni on 
huoliteltu.




