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Bliss-portin iltapäivä 28.11.2011  

 

Aika: 28.11.2011 klo 13.00 – 16.00 

Paikka: Folkhälsan 

Läsnä: Annette Nylund, Leo Leppälä, Annika Nyman, Gun-Lis Haldin, Leena Raveikko, Maija 

Ylätupa, Päivi Honkonen, Virpi Yiannakou, Sinikka Vuorinen, Stina Sahrman, Gitta Lönnqvist, 

Linda Lönnqvist, Maj-Lis Eriksson, Susanna Lähteenmäki (ent. Huikari), Siri Tuuli Kaksonen, 

Heljä Kaipaala, Marjaana Ala-Sorvari sekä Kaisa Laine 

 

 

1. Valittiin puheenjohtajaksi Annette Nylund ja sihteeriksi Tuuli Kaksonen. 

 

 

2.  Papunetin uutiset 

 

Papunetin bliss-sivut (http://papunet.net/bliss/) uusittiin äskettäin kävijäkyselyn tulosten 

pohjalta. Uusituilla sivuilla on nyt enemmän oppimisen materiaalia ja rakennetta on hiottu.  

Uudistuksen myötä lisättiin myös kaikille sivuille kuuntelutoiminto.  

 

Iltapäivällä todettiin myös, että papunetin bliss-sivut olisivat erinomainen kanava ilmoittamaan 

blissin uusista tuulista. Sovittiin, että bliss-kouluttajien nimet sekä tulevat kurssit lisätään sivustolle. 

 

 

3. Linda Lönnqvistin kartoitus bliss-tutkimuksista  

 

Linda Lönnqvist oli käynyt läpi bliss-tutkimuksia Nelli-portaalin avulla ja koonut löytämänsä 

perusteella 17 artikkelin kokonaisuuden, jonka esitteli iltapäivän aikana. Kokoelma jakaa artikkelit 

aiheen mukaan, ja Linda on liittänyt osaan tutkimuksista oman kommenttinsa.  

 

Ideana olisi, että kerättyä aineistoa voitaisiin laajentaa sitä mukaan kun uusia tutkimuksia 

tehtäisiin tai löydettäisiin. Papunet tarjoutui jatkossa hoitamaan listan päivittämisen. Tämänhetkinen 

lista lähetetään kaikille liitetiedostona. 

 

 

4. Susanna Lähteenmäen tutkielma 

 

 Susanna Lähteenmäki esitteli tutkielmaansa. Tutkielma perustuu Susannan lisensiaatintyöhön. 

Susanna on kerännyt vammaisten nuorten kertomuksia koulusta, koulusta lähdöstä, 

kommunikoinnista, tunteiden ilmauksesta ja nykyhetkestä. Tutkimus ei ole vammaispainotteinen 

vaan on tehty nuorten näkökulmasta. Bliss-portin toiminnan kannalta kiinnostavana yksityiskohtana 

nousi esille, että osa nuorista, joilla oli ollut useampia laitteita bliss-kansiosta lightwriteriin, 

päätyivät lopulta omasta tahdostaan bliss-kansioon. Yhtenä keskeisenä lähtökohtana tutkimuksessa 

toimii Susanna Scherben Life Longin-teoria.  
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5. Leo Leppälän tuleva kirja 

 

Leo Leppälä kirjoittaa parhaillaan kirjaa elämästään. (Leon viesti Bliss-portille: 

http://papunet.net/bliss/wp-content/uploads/2011/12/Leo-Leppala_Till-blissdag.pdf) Tämä kirja ei 

ole blisseillä kuten edelliset Leon kirjat, koska nykyisin Leolle on helpompaa kirjoittaa suoraan 

tekstiä. Kirjaa on kirjoitettu viimeiset viisi vuotta ja valmistumispäivä on vielä epävarma. Leo pitää 

kirjan kääntämistä suomenkielelle mahdollisena, mikäli kiinnostusta löytyy. 

 

 

 

6. Muuta  

 

Blissbullentinen on uudistunut. Uudistuksen myötä on muuttunut ulkoasu sekä tehtävien 

jaottelu. Nykyisessä Blissbullentinenisaa tehtävät on jaoteltu vaikeustason mukaan. 

 

Ruotsissa blissien käytöstä kuultiin, että Flygvapensmuseum Linköpingissä on hankkinut 

esitteet myös blisseillä sekä widgit-merkeillä. Ruotsista tuli myös tieto, että siellä blisskursseille 

osallistuu vuosittain yli 300 osallistujaa. 

 

Freija Järveläisen kirjoittama artikkeli Bliss-portin toiminnasta julkaistiin 4/2011 

Puheterapeutti-lehdessä. Artikkeli tullaan lähettämään Papunettiin, mutta se laitetaan myös liitteenä 

tähän sähköpostiin. 

 

Bliss Onlinesta oli löytynyt käännöksen yhteydessä tulleita virheitä. Jos virheitä tai puutteita 

ilmenee käytössä, kerätkää ne ylös, jotta ne voidaan lähettää Bliss Onlinelle korjattavaksi. 

Kokouksen myötä nousi esille kysymys siitä, kuka jatkossa hoitaa Bliss Onlinen päivitysten 

käännöstyön. 

 

 

7. Tulevaa 

 

Tikoteekki pitää opiskelijoille avoimet ovet opiskelijoille 6.3.2012 klo 12. – 15.00, jonne tulee 

blissejä näkyville. Blisspäivä, joka viime kokouksessa sovittiin pidettäväksi 13.2, siirretään 

luultavasti lokakuun kuudenteen päivään. Lisää tietoa tulee lähempänä.  

 

Annette Nylund luennoi blisseistä puheterapeuttien jatkokoulutuksessa 10.–11.5.2012. 

 

Bliss-paneeli tapaa Pittsburghissa 26.7 – 29.7.2012. Ennen tätä tulevat viime vuoden sanalistat, 

joihin voidaan liittää bliss-porttilaisten huomioita.  

 

Bliss-portin seuraava tapaaminen on 14.5.2012 klo. 13.00 – 16.00 Tikoteekin tiloissa 

osoitteessa Viljatie 4. Puheenaiheiksi ehdotettiin blissohjelmia. Tavoitteena olisi kutsua täksi 

kerraksi enemmän blisskäyttäjiä mukaan. Blisskäyttäjien tavoittamiseksi ehdotettiin tulkkiverkoston 

hyödyntämistä. 

 


