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Bliss - elävä kieli 

 
Sanasta bliss tulee mieleeni erikoisia symboleja ja monimutkaisia karttoja - pystyn 
palauttamaan mieleeni lähes kaiken, mitä opiskeluaikoinani siitä luin. Blissistä ei ollut montaa 
riviä AAC-kurssin tenttikirjassa, enkä muista, että blissiä olisi juurikaan painotettu meidän 
käydessämme läpi AAC-maailmaa. Kuvista ja viittomista saimme sen sijaan runsaasti tietoa. 
Jonkin verran jo työelämää nähneenä voin todeta, että kuvat vaikuttavat eri muodoissa siltä 
AAC-muodolta, joka on niin puheterapeuteille kuin myös perheelle sekä käyttäjälle itselleen 
helpointa ottaa käyttöön. 
 
Pitkän harjoittelujaksoni aikana minulla oli mahdollisuus tavata ihmisiä, joilla on yhteinen 
kiinnostuksenkohde: bliss. Onnekseni pääsin myös osallistumaan ensimmäiseen Bliss-portin 
tapaamiseen, jonka aikana minun käsitykseni blissistä laajentui entisestään jälleen kerran. 
 
Bliss-portti 

 

Suomessa bliss-toiminta on toiminut alkujaan Folkhälsanin ja 1990-luvun jälkeen ISAAC 
Suomi-Finland ry:n johdolla. Nyt ISAAC Suomi-Finland ry on uudistamassa toimintaansa ja 
ISAAC:n blisstyö jatkuu Folkhälsanin organisoimana nimellä Bliss-portti.  
 
Vanhan blisskomitean jäsenet ovat olleet mukana järjestämässä uutta toimintaa.  
Ensimmäinen kokous pidettiin 21.3.2011 ideointipäivän muodossa, minkä tarkoituksena oli 
luoda uusi bliss-verkosto Suomeen. Iltapäivän aikana mietittiin itse toimintaa ja ennen 
kaikkea pohdittiin sitä, miten voitaisiin tavoittaa blisskäyttäjiä, perheitä, puheterapeutteja sekä 
muita, jotka voisivat hyötyä Bliss-portin toiminnasta. Keskeiset iltapäivän aikana käsitellyt 
kysymykset olivat: kuinka tietoa blissistä voitaisiin levittää parhaiten, ja mitkä oikeastaan 
ovat kohderyhmiä? 
 
Suomessa on edelleen vähän blisskäyttäjiä, kun taas toisella puolella Itämerta kieltä käytetään 
ahkerasti ja jatkuvasti kasvavalla innostuksella. Suurin käyttäjäryhmä on aiemmin ollut 
liikuntarajoitteiset henkilöt, mutta kohderyhmä on muuttunut ja laajentunut paljon. Blissiä on 
muun muassa käytetty maahanmuuttajien opetuksessa sekä luku- ja kirjoitustaidon 
opetuksessa. Blissin on myös todettu tukevan kieli- ja käsitekehitystä lapsilla, joilla on 
kielellisiä vaikeuksia (Kausrud 2011). Bliss on kansainvälinen graafinen kieli, joka voi 
ulkopuolisesta tuntua monimutkaiselta, ja kynnys blissien ehdottamiseen voi olla korkea. 
Tietoa blisseistä ja niiden suurista kommunikointia edistävistä puolista tulisi lisätä. 
 
Jotta voisi suositella blissiä tukevaksi tai korvaavaksi kommunikaatiomenetelmäksi, on taito, 
kiinnostus ja varmuus blissin positiivisista puolista välttämätöntä. Bliss-portin tavoitteisiin 
kuuluu muun muassa seuraavat asiat: levittää tietoa ja herättää mielenkiintoa niin 
puheterapeuttien kuin myös blisskäyttäjien yhteydessä olevien perheiden ja henkilökunnan 
keskuudessa. Tiedon lisäämistä blissistä ja varautuneen asenteen lieventämistä blissiä kohtaan 
voitaisiin helpottaa esittelemällä blissejä hieman syventävämmin jo AAC-kurssilla 
logopediakoulutuksessa. 
 
 
 



Tiesitkö, että… 
 
▪ Bliss on graafinen kieli, joka toimii vaihtoehtoisena kommunikaationa puheelle ja 
kirjoitukselle ympäri koko maailmaa. 
▪ Kielen kehitti Charles Bliss.  
▪ Bliss sai kielistatuksen vuonna 2007, ja sitä käytetään noin 35 maassa. 
▪ Blississä sanat muodostuvat blisssymboleista kirjainten sijaan, ja kieli perustuu muutamasta 
sadasta pääsymbolista, joita voidaan verrata merkityksellisiin tavuihin. 
▪ Pääsymboleita yhdistelemällä on mahdollista muodostaa useita eri käsitteitä. 
▪ Blissin avulla on mahdollista koota täydellisiä lauseita, ja blississä on myös oma 
kielioppinsa. 
▪ Bliss antaa suuremmat mahdollisuudet abstraktiin kieleen ja tunnelatautuneisiin sanoihin 
kuin esimerkiksi kuvat.  
▪ Blissiä alettiin virallisesti käyttää 40 vuotta sitten. 
▪ Bliss kehittyy jatkuvasti, kuten kaikki kielet, ja BCI (Bliss Communication International) 
vastaa uusien symbolien julkaisemisesta. Suomessa tapahtuvasta blisstoiminnasta vastaa 
Bliss-portti.  
 
Pohtimisen arvoista: 
 
▪ Oletko koskaan suositellut blissiä? 
▪ Onko kynnys liian korkea? Mitä tarvitaan, jotta blissien käyttöönotto olisi helpompaa? 
Aikaa? Koulutusta?   
▪ Oletko kiinnostunut oppimaan lisää? 
 
Lisää tietoa löydät täältä: 
http://www.blissymbolics.org 
http://www.blissonline.se/ 
http://papunet.net/bliss/ 
 
Ota yhteyttä Bliss-porttiin! 
bliss@folkhalsan.fi 
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