
MIKÄ MEITÄ 
YHDISTÄÄ? 
-korttisarja 3
Keskustelukortit,  
joiden avulla voi löytää yllättäviä  
ja yhdistäviä mielipiteitä, toiveita  
kokemuksia ja muistoja

Korttisarja 3 on suunnattu  
miesten 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. 
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Olen käynyt 
metsästämässä, 
kalastamassa 
tai ravustamassa.

Olen tehnyt koulun 
puutöissä voiveitsen 
tai löylykauhan.

Olen kokeillut 
nuorena tupakkaa 
kavereiden kanssa.

Minun mielestäni aika 
kuluu rautakaupassa 
kuin huomaamatta.



Olen vuollut kaarna-
veneen ja uittanut sitä 
kirkkaassa vedessä.

Olen kerännyt pahvisia 
keräilykuvia, joissa oli 
autoja ja moottoripyöriä.

Minä näin TV:stä kun  
Lasse Virén kaatui 
Münchenin olympialaisissa 
vuonna 1972.

Olen rakentanut 
puumajan, huussin, 
saunan, mökin tai talon.



Suuren urheilujuhlan 
seuraaminen radiosta tai 
televisiosta on tärkeämpää 
kuin nukkuminen.

Minun koulukavereitani 
olivat Juhani, Matti  
ja Pekka.

Minä laitan mieluummin 
ruokaa ulkona grillissä 
kuin sisällä keittiössä.

Olen saanut lahjaksi 
Reino-tohvelit,  
Mennen-partavettä tai 
Black Horse -kalsarit.



Kun olin lapsi, minulla 
oli kesällä siilitukka.

Minä muistan, 
kuinka ajoin partani 
ensimmäistä kertaa.

Olen hiipinyt autiotaloon 
tutkimusretkelle.

Olemme kertoneet 
pimeässä toisillemme 
kummitusjuttuja.



Minulla on tapana 
tarkkailla säätilaa ja 
seurata säätiedotuksia.

Olen seikkaillut 
kaatopaikalla tai 
romukaupan pihalla.

Airamin termospullo 
on pitänyt eväskahvini 
lämpimänä.

Voisin kokeilla 
sähköpolkupyörällä 
ajamista.



Minun mielestäni Alkon 
valintamyymälässä on 
mukavampi käydä kuin 
Alkon tiskillä.

Olen ollut leikissä  
Tarzan, inkkari, länkkäri 
tai supersankari.

Minä luin mieluummin 
Korkeajännitystä ja  
Tex Willeriä kuin 
Topeliuksen satuja.

Olen päivitellyt ystäväni 
kanssa bensan hinnan 
nousua.




