
MIKÄ MEITÄ 
YHDISTÄÄ? 
-korttisarja 4
Keskustelukortit,  
joiden avulla voi löytää yllättäviä  
ja yhdistäviä mielipiteitä, toiveita  
kokemuksia ja muistoja

Korttisarja 4 on suunnattu eri  
ikäpolvia yhdistävään toimintaan.

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. 
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Minulla on kotona 
Fiskarsin oranssi-
kahvaiset sakset.

Olen etsinyt nelilehtistä 
apilaa ja myös löytänyt 
sellaisen.

Olen kulkenut katu-
kiveyksellä ja välttänyt 
astumista laattojen 
saumakohtaan.

Olen koskettanut  
jäistä rautaa kielelläni.



Olen heittäytynyt 
selälleni hankeen ja 
tehnyt lumienkeleitä.

Minulle on annettu nimi, 
joka on monella muullakin 
meidän suvussamme.

Olen tuijottanut taivaalle 
ja etsinyt pilvistä eläinten 
tai ihmisten hahmoja.

Olen nyppinyt 
päivänkakkaran 
terälehtiä ja sanonut: 
”Rakastaa, ei rakasta”.



Olen puhaltanut 
voikukanhahtuvia  
kohti sinistä taivasta.

Olen ripustanut 
märän uima-asuni 
puun oksalle kuivumaan.

Olen siivonnut kotonani 
ja löytänyt tavaran, 
jota en edes muistanut 
omistaneeni.

Olen laskenut kädelläni 
kävelleen leppäkertun 
pisteitä.



Eväsretki luonnon 
helmassa on minusta 
hyvä ajatus.

Olen maannut tyynenä 
kesäpäivänä laiturilla 
ja tuijottanut veden 
pinnan alle.

Olen löytänyt maasta 
aarteita lumien sulaessa.

Kuivien keltaisten 
vaahteranlehtien kahistelu 
kumisaappaat jalassa 
on minusta hauskaa.



Minä keinun mielelläni 
kunnon keinutuolissa.

Saippuakuplien 
puhaltaminen on minun 
mielestäni hauskaa.

Olen rullannut lahkeeni 
ylös ja kahlannut kirkkaassa 
vedessä sorapohjalla.

Olen kirjoittanut 
puutikulla nimeni 
hiekkaan.



Minun mielestäni 
hyvät tavat kaunistavat.

Tyytyväisen lemmikin 
silittäminen rauhoittaa 
minun mieleni.

Voisimme järjestää 
yhdessä pihapelipäivän 
ensi kesänä.

Minun mielestäni 
suoraan puskasta 
syödyt marjat 
maistuvat parhaalta.




