
Bliss-portin ideointipäivä  

 
Aika: 21.3.2011 klo 13.00 – 15.50 
Paikka: Folkhälsan 
Läsnä: Annette Nylund, Gitta Lönnqvist, Linda Lönnqvist, Maj-Lis Eriksson, Susanna 
Huikari, Siri Tuuli Kaksonen, Heljä Kaipaala, Marianna Ala-Sorvari, Kaisa Laine ja Freija 
Järveläinen 
 

 

1. Valittiin puheenjohtajaksi Annette Nylund ja sihteeriksi Tuuli Kaksonen. 
 
 

2.  Bliss tänäpäivänä Suomessa ja maailmalla 

 
BCI keskuksen muuttamisen Kanadasta Ruotsiin aloitettiin viime vuonna ja yhdistystä on 

johtanut toistaiseksi väliaikainen hallitus. Uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa 14.4.2011. 
Vuosikokouksessa käydään myös läpi uudet säännöt ja säädökset koskien BCI:n toiminta 
tulevaisuudessa.  

 
BCI:n muutto Ruotsiin herätti myös kysymyksiä Nordiska Blisskomitéen (Pohjoismaiden 

blisskomitea) tulevaisuudesta. NBK:n seuraava kokous tulisi pitää Suomessa.  
 
BCI-paneelikokous järjestetään tänä vuonna Oslossa 10. – 16.4.2011. Paneelikokouksessa 

käydään läpi uusia sanoja sekä kehitetään eteenpäin kielioppia.  Bliss-portti lähettää sanojen 
kehitysehdotukset sähköpostilistalla oleville kommentoitavaksi. Mielipiteet voi lähettää Bliss-
portin sähköpostiin ”bliss@folkhalsan.com”.  

 
Käytiin läpi Bliss Onlinen (www.blissonline.se) käyttöä. Bliss Onlinea voi nyt käyttää 

myös Suomeksi, mutta uusien sanojen suomentajasta ei ole vielä tietoa. Blissbullentinen-
lehden uusimmasta painoksesta löytyi yhdyssanavirheitä. Facebookissa bliss-ryhmiä löytyy 
ainakin Blissymbolics Language support group ja ruotsinkielinen ryhmä opettajille jotka 
käyttävät blissiä työssään.  

 
 
3. Verkoston laajentaminen  

 

Verkostoa tulisi laajentaa blissymbolien käyttäjiin perheineen, puheterapeutteihin, 
opettajiin, tulkkeihin ja muihin kiinnostuneisiin ammattiryhmiin. Erityisen vahvasti esiin 
nousi tarve kouluttaa puheterapeuttiopiskelijoita, jotta blissin käyttö yleistyisi ”kuvien ja 
viittomien” rinnalla. Tapoja millä voitaisiin välittää tietoa blisseistä opiskelijoille ideoitiin 
alustavasti. Ehdotusten joukossa oli sosiaalisen median käyttö, opiskelijoiden sähköpostilistat 
sekä blisskoulutuksista tiedottaminen ja mahdolliset opiskelijahinnat koulutuksilla.  

 
Ensi vuoden 2012 alussa suunnittellaan info-(ilta)päivän yliopistojen kanssa. Info-päivän 

tavoitteena olisi saada blissopetusta mukaan puheterapeuttien koulutukseen. Åbo Akademi ja 
Helsingin yliopisto ovat jo aiemmin tilanneet bliss-luentoja Folkhälsanilta. Bliss-portti. 
kutsuu yliopistot info-päivään. Päivä pidettäisi Tikoteekin tiloissa, koska Tikoteekissa on 
runsaasti apuvälineitä, jota voitaisiin käyttää blissien esittelyssä.  Tilaisuuteen voitaisiin myös 
kutsua puheterapeutteja. Toivottavaa olisi, että paikalle saataisiin myös blissari perheineen 



kertomaan blissien käytöstä. Annette Nylund, Kaisa Laine, Leena Raveikko sekä Marianna 
Ala-Sorvari suostuivat vastaamaan päivän järjestelyistä.  

 
 
4. Tulevaa  

Keskustelun yhteydessä selvisi, ettei blissistä ole tehty kovin paljon tutkimuksia 
lähivuosina. Bliss-portti yrittää kerätä kasaan jo julkaistut tutkimukset. Linda Lönnqvist kerää 
parhaillaan tietoa tähän mennessä tehdyistä tutkimuksista. 

 
Freija Järveläinen kirjoittaa Bliss-portin kokouksen pohjalta artikkelin Puheterapeutti-

lehteen. Artikkeli tullaan lähettämään myös Kielipolkuun ja Papunettiin.  
 
Bliss-portin seuraava tapaaminen on 31.10.2011 klo. 13.00 – 16.00 Folkhälsanin tiloissa. 
 


