
Tarkoitus laajentaa vitaalista ”elämän vesi” –assosiaatiota kokonaisvaltaiseksi, 
verkottuneeksi ja takaisinkytketyksi systeemiksi

1.

Viittaus Douglas Adamsin ”Universumin käsikirjaan liftareille” – jossa on 
monia toimivia, edelleen eläviä mielikuvia

Muistuttaa välttämättömästä kevyestä otteesta – ettei elämä vahingossa 
kuole

2.

Oma taustani on Tekoälyseurassa – mutta Luonnonfilosofian seura on 
nykyisellään paljon elävämpi

Olin professorina Teknillisellä korkeakoululla aiemmassa Säätötekniikan, 
sittemmin Systeemitekniikan laboratoriossa … jotka taustat esityksestä 
varmaan huomaa

Jäin sairaseläkkeelle MS-taudin vuoksi vuonna 2009, joulukuun alussa –
olkoon tämä 10-vuotis-emeritus-juhlaluento!
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Luonnonfilosofia vapaa jumittuneista asenteista!

Katsottuani seuran toimintakertomusta innostuin

1.

”Yhtenäinen” ja ”ymmärrettävä” maailmankuva …!

2.

Filosofinen analyysi …!

3.

Arvi toimii nyt opponenttina
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Mitä nämä tarkoittavat?

Metafysiikkaa …

1.

Subjektiivisen mielen maailmaa …

2.

… Joka kiertyy ajan ympärille

3.

Minulle ”aika” hahmottuu tarinoina

4. 

Ensin yritetään hahmottaa missä ollaan

Sovittaa yhteen tarinoita
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Tarinoiden verkko … ”subjektiivisten aikojen” kudelma, hofstadterilainen
”ikuinen kultainen palmikko”, yhteensattumien summa

1., 2.

Tämä on ”esihistoriaa” … ennen mielen koodaamista kirjoitukseksi … mielen 
kielellä, omalla mielikielelläni …

”Enformaatioteoria” oli sitten jo suomen kielellä – ilmaisun keinotekoinen 
suodatus poistui

3.

Tämä on ajatusten synkronointi todellisuuden kanssa … ”realiteettitsekkaus”

Kiitokset DI Petri Lievoselle … ollut mukana miltei alusta saakka: kuulemma 
innostui asiasta tuossa ensimmäisessä istunnossa!

4.

Eläkkeellä … vasta silloin on vapaa ajattelemaan

Näin antoi jossakin vaiheessa ymmärtää opettajani professori Veikko Porra, 
vitalisti tietämättään … puheenjohtajana ”Tekniikka elämää palvelemaan” –
yhdistyksessä … nyt tekniikat elämää selittämään

Tarina jatkuu …
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Tarinan alkusynty … on nyt myös tieteen synty

Kiintopisteen määrittely

Yhä edelleen: ”kartesiolainen dualismi”, ”kartesiolainen teatteri” … samat 
synnyt, toistuvat heijastumat – yhä uudelleen samat ajattelun umpikujat

Samat tosiasiat voi tulkita eri tavoin … ohjaamaan ajattelua

1.

Erillinen muisti ja tiedon käsittely, keskitetty tiedon prosessointi

Edelleen informaatio, bitit kaiken ajattelun perustana

2.

Ajattelu voidaan tulkita myös liikkeenä … pitäisi tulkita

Asia pohdittavaksi: äärimmäisen pieni ajatuksen synnyn muutos olisi voinut 
muuttaa koko tarinan!

Onko mitään johdonmukaisuutta … voidaanko tätä koskaan mallittaa?
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Mielen jännitekeräymä – purettava yksiulotteiseksi, kuin lankakera punaiseksi 
langaksi, tarinaksi

Yksittäinen näkökulma, purskahdus jännitteen purkamiseksi, on mahdoton … 
vähitellen lankaakin rinnakkaisista säikeistä koostaen, dynaamisena prosessina 

Ja jos kaikki muuttuu … iso ongelma

2.

Huomaan itsessäni pursumisen, hallitsemattoman sanomisen pakon …

Moneen suuntaan hajautuva tarina saatava ymmärrettäväksi … on saatava 
elämään kuulijan mielessä

Nyt täytyy pysähtyä miettimään … sopivaa kerronnan mallia
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Nykyinen ja ikuinen formaatti, jotain muuttumatonta …

1.

2.

Parhaiden tarinoiden kerronnan malli … jo olemassaolevaan kulttuuriseen 
kehykseen parhaaksi hioutuneessa muodossa …

Ideoiden ikiaikainen keittolaite ja sosiaalinen kypsytin = iltanuotio

Myös nykyisin … tänään?

– Tervetuloa iltanuotiolle!
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Uusi maailmankuva edellyttää myös oman mytologiansa … jatkumo synnyistä 
alkaen, tarinat ennen alkua

Suomalainen ainutlaatuisuus, ylpeä hulluus, voidaan päästää valloilleen

Jokaiselle jotakin … intuitiivikot pitäisi erityisesti saada pidetyksi mukana!

Nyt kyseessä on nimittäin hajautettu Sampo 

1.

2.

3.

”Käänteismylly” ei jauha pienemmäksi, vaan aina suuremmaksi

Ilmarinen on perusinsinööri – ei neronleimauksia, vain pieniä jäljitettävissä 
olevia askelia … tällainen tarina jo antaa toivoa yritykseen ymmärtää!

Asettaudutaan Ilmarisen pajaan …
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1.

Palauta mielesi nollatilaan – herkäksi uusille synnyille, uuteen suuntaan

Vajoa transsiin – mantrana ”tuli ja vesi”

2.

Kehyskertomus Kalevalaan!

Aina toistuva, samaa syntyä kertaava prosessi

3., 4.

Nykyihmiselle ohjaamaton puristaminen on hyvä harjoitus

Yritä kestää haahuilua … loppua kohti vauhti kyllä kiihtyy
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Ensimmäinen oivallus

Mielen työkaluina käsitteet … tai niiden nimet, sanat

1.

Pääosassa se mystinen mieli … järki on nyt sivuroolissa, toisin kuin yleensä

Voiko mieli käsitellä mieltä? – Voihan tarinakin kertoa tarinasta!

2.

Englanniksi ”difference that makes difference”

Nyt aika elimellisesti mukaan tavoitteisiin … muutoksen nopeudessa kyseessä 
on eron aikaderivaatta

3.

Käsitteitä tarvitaan mielen attraktoreiksi, sitomaan haahuilua

Niiden keittyessä, kypsyessä … takaisin konkretiaan … siihen insinööriin!

Työkalut käteen, ja työhön!

9



Tieteellinen maailmankuva, vakiintunut ”ylevyyden hierarkia”

1.

Oma näkemys, oma ylpeys: insinöörityö tuo tolkun kaikkeen

Millaiseksi subjektiivinen maailmankuvani on muuttunut, mieleni kehittynyt

Tämän tarinan kehys – on oma tieteellinen taustani

Miksi kuvittelen voivani kontribuoida ikuisiin arvoituksiin?

Subjektiivisesti tämä onkin ”oikean ajan metafysiikkaa” – oikeaan aikaan 
oikeassa tarinassa

2.

Esimerkiksi: säätötekniikan vaikutus tarinaan

Aiheuttaa lopulta sen ”elämän sykkeen”?

Ei voi kuvata tätäkään staattisesti … vitalismi on omassa mielessä alkanut 
selittää asioita parhaiten!
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Näkökulmiin liittyen … lisääntyvä outous täytyy hyväksyä 

Ei pelkästään omassa mielessä

1.,2.

”Havaintojen teoriapitoisuus”, mielen suodattimet, ovat tosiasia

Nyt erityisesti dynamiikan haaste

Mieli pitää saada kulkemaan sinne oikeaan suuntaan, potkaista liikkeeseen … 
tämä edellyttää ”vitaaliteoriapitoisuutta”

Ja vitaaliteoriaisuuden heijastuma on ajattelun historiapitoisuus, liittyminen 
aiempaan … ne tarinat … jolloin arkijärki pääsee taas toimimaan

3.

Me joudumme katselemaan todellisuutta yhdellä ainoalla pallolla … mutta 
myös yhdellä ainoalla pollalla!

Mutta Wittgensteinkin erehtyi sanomaan että maailmaa on kaikki mikä on niin 
kuin se on … nimittäin joskus vielä olennaisinta maailmaa on se mikä tekee sen 
olemaan mitä ei vielä ole … tämä on muutoksen maailma
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Hiilisovinismi: ainoa elämä mitä tunnemme on hiilipohjaista – antaa 
vääristyneen, kapean kuvan kokonaisuudesta … mahdollisuuksista

Monte Carlo -simuloinnit voivat antaa laajemman kuvan!

Mutta ”piisovinismin” lienee puolestaan riippuvuutta tietokonesimulaatioista 
… kasvava uhka

1., 2.

John Conwayn ”Life”: matemaattinen soluautomaatti, ”nollan pelaajan peli”, 
joka perustuu äärimmäisen yksinkertaisiin sääntöihin, voi simuloida minkä 
tahansa tietokoneohjelman toimintaa

Elämä kiinnostaa luovia ihmisiä, elämän luominen … konkreettisesti

3.

Numeronpalvontaa, tietokoneen antama numero on pyhä ja totuus

Simulaattorien virittämisellä tapahtuva ”datanpesu” … mutta ”roskaa sisään, 
roskaa ulos” – ennennäkemättömän paljon ja nopeasti, näennäiseksakteja 
numeroita … kumuloituvaa pyöristysvirhettä? Elämään lähtevää virhettä! 
Vielä enemmän kuin aiemmin, empirismin tueksi tarvittaisiin rationalismia

Miten varautua vitaalisuuteen … miten saada aikaan ”positiivinen synty”?
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Nyt voidaan jo sanoa ääneen …

Vaistoan, että aika on kypsä: on emergoitumassa jotakin suurempaa … 
käsitteellinen hahmo voidaan nimetä ”vitaalitieteeksi”

1.

Pari avaintermiä …

2.

… Tavoite on hämmästyttää, aiheuttaa vastalauseita – saada mieli liikkeelle

Mieli on ainoa taistelutanner – sinun mielesi

Kuten myöhemmin todetaan, ”dialektisen taistelurintaman” muodostuminen 
on ensimmäinen vaihe järjestymisessä, mallittumisessa

Omasta mielestäni selittää joitakin asioita taloudellisimmin 

Mutta saanko kuulijat vakuuttumaan?

Olette testiyleisö vitaalikokeessa!
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Vitaalimaailmassa Okkamin partaveitsikin on erilainen

1.

Dynamiikka voi myllyttää uusia, emergenttejä rakenteita joita ei tarvitse 
”vääntää rautalangasta”

”Syvyyssuuntainen”, ajan suunnassa määrittyvä kompleksisuus ei olekaan niin 
paha asia kuin avaruudellinen

Iteraatio, rekursio … omanlaistaan jatkuvuutta

Funktionaaliset rakenteet määrittelevät ”tienviittoja” mentaaliavaruuden läpi, 
käynnistäen prosesseja, virtauksia

2.

Metaforat, analogiat nyt tärkeitä: keino hyödyntää hahmottoman dynamiikan 
ymmärtämiseen tuttuja käyttäytymisen esimerkkejä, valmista liikettä

Miksi analogiat toimivat?

Dynaamisia käyttäytymismalleja vähemmän kuin systeemejä – niillä täytyy olla 
yhteisiä piirteitä … tämän matematiikka osoittaa!

… Esimerkiksi se ”vesi”-analogia … reitti suoraan intuitioon, virittää 
kokonaisvaltaisen ymmärryksen, ohittaen kapeakaistaisen tajunnan väylät
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Analogioiden, assosiaatioiden hyödyntäminen … kokonaisvaltainen 
hahmottaminen

1.

Jostakin syystä kaikki ovat luonnon ilmiöitä …
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Varoituksia vitalisteille …

1., 2.

Silloin kun vitalismi ei ollut niin kiellettyä … puheitaan ei tarvinnut suitsia

Mutta nykyisin …
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Pelottava vastustaja on julistettu kuolleeksi

Vilpittömiä varoituksia vitalismiin taipuvaisille … ”se on hulluutta, ainakin 
ajanhukkaa!”

… Vielä yksi nimi: Wolfgang Pauli: vitalismi olisi varmaankin yksi sellainen ala, 
josta hän sanoisi ”ei edes väärin”

Ei taivu tieteellisen tiedon muotoon, ei voi falsifioida

1.

Miksi näin herkkää?

Vitalismi on jo ikivanha ajatus … osoittautuu, että pulpahtaa silloin tällöin 
pintaan kuin rikkaruoho, aina uudestaan

Yhteiskunta yrittää kahlita vitalismia tiukentuvalla otteella

Tieteen pinnan kiinteys voi hämätä – mutta …
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”Episyklit” ratkaisevat ongelmat joksikin aikaa ”monimutkaisessa maailmassa” 
… aina vain lisää korjauskertoimia …  

Lopulta vitaalisuus voittaa, hyöky on vastustamaton

1.

Tieteenfilosofiakin on antanut periksi

Huojentava tieteen ”itseäänkorjaavuus” – vastuuta ei tarvitse ottaa!

Ei tukevaa pohjaa: ”tieteellinen totuus” on nykyisin kai venyvää kuin siirappi

2.

Muitakin ajavia voimia: tieteeseen sotketaan moraalipyrkimyksiä …

Seuraavassa provokatiivinen esimerkki …?
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Nyt kun Suomi on määritellyt EU-puheenjohtajuuskautensa päätavoitteen …

Resurssien hukkaaminen ärsyttää henkilökohtaisesti, aiheuttaa kuohuntaa –
ansaitsee erikoiskäsittelyn esimerkkinä elämästä

1.

Huonoa mallitusosaamista … muutamia yksityskohtia: 

- Hiilidioksidi seuraa lämpötilaa eikä päinvastoin, vuosisatojen viiveellä

- Paljon tutkimatonta, ”avaruussäänkään” roolia ei ole tutkittu

- Maalitolppien siirtelyä: lämpenemisestä äärevöitymiseen

- Tarkoitushakuista, epätieteellistä uutisointia, aineistojen piilottamista

Tosiasiat puhuvat vastaan – jäljellä käyntiin lähteneen systeemin inertia

1.

Ajattelun jäykkyys – virtauksen hitaus, kuin ”massa” joka värähtelee 

Kaikenlaisia vitaali-ilmiöitä … näistä myöhemmin

3. 

Vitaaliset vastaiskut huumorin asein – altright-tyyyppistä … vetoomuksen 
allekirjoittajat, professorit Mikkihiiri ja Dumbledore ovat merihädässä!
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Määritelmällistä ”tiedeterrorismia” = tavoitteena pelon herättäminen!

Keulakuvana Greta Thunberg, ääri-epätieteellinen autisti - aikuisten 
manipuloima, henkisen pahoinpitelyn uhri … Kausaliteetit kääntyneet: 
vanhemmat sysänneet vastuunoton lapsille! 

Tieteen evoluutio löytänyt menestymisstrategian: katastrofi- ja 
konfliktihakuisuus

Vihapuhe on demonisoitu: asiakriteerit täytyy säälistä peitellä, ei saa kritisoida 
– systeemin itsesuojelumekanismi

Toisaalta kuin syöpäsysteemi, tappaa muut: tartuttaa epätoivoa, hysteriaa, 
fobiaa … jopa konkreettista kuolemaa: jatkuvuus tuhotaan yhteiskunnasta, 
lapsia ei saa hankkia!

1., 2.

Kokonaisvaltaista, totaalista sotaa: tunteisiin, ei enää tieteelliseen järkeen 
vetoavaa

Tunnustuksellista, uskonnollistyyppistä ryhmävahvistautumista: koululaisten 
mielenosoitukset … olemme samassa veneessä

Greta kykenee kuulemma näkemään hiilidioksidimolekyylit
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Hurmahenki on levinnyt koko yhteiskuntaan – presidentti, pääministeri: 
ilmastonmuutos koko maailman tärkein asia!

Muita ilmiöitä …

1.

Kun kaikki alkaa vaikuttaa kaikkeen, mikään ei ehdi asettua

Avainmantrana ”ketterästi pois mukavuusalueelta”

2.

Salaliittoteoriat pitävät joskus paikkansa … liian suuret määrät 
yhteensattumia?

Vaikkei kukaan personoitunut pahis olisikaan ohjaimissa

Vitaalitiede pyrkii jäljittelemään ajattelua, sovittautumaan ajatteluun

3.

Tiede elää sinun maailmassasi vain sinun mielessäsi!

Jos annettaisiin periksi vitalismille … miten silloin käy? – Esimerkki …
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Tieteen perinne: tavoitteena ”staattiset” todistukset … esimerkit ovat 
väheksyttyjä

Nyt esimerkit edellä: toimivat tarinat näyttävät kuinka elämä voi luovia 
rajoitteiden läpi

Mallitarinat, tarinamallit: aukovat väylää ymmärrykselle

1.

Oma Eskon puumerkkini on tuo ajatus metakääntäjistä, joihin tutustuin 
opiskeluaikoina

Metakääntäjät kykenevät kääntämään itsensä – lopulta tuottaa kiintopisteen

Elämän muuttuminen puetaan siis jonkinlaiseksi rekursioksi, joka lopulta 
konvergoi

Kiintopistetavoite pidettävä koko ajan mielessä – suuntaa kaaokseen

2.

Nyt pitäisi löytää elämän attraktori joka tasolla – itseään korjaava
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Luotetaan että ikiaikainen ja tuore ”data” saadaan vertailukelpoiseksi 
olettamalla yhteinen malli … pätevä myös tulevaisuudessa 

Tarinat yhteismitallisiksi ”merkitysenergian” avulla?

1.

Haahuilu – niin kuin tässäkin esityksessä – ”hellän dynaaminen” tiristäminen

Korrelaatioiden havaitseminen ja näiden yhteenliittäminen rakenteiden 
löytämiseksi

2.

Mikä kiinnostaa, se on kiinnostavaa, subjektiivisesti tutkimisen arvoista!
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”Päättelyn  polun” avautuminen edellyttää ajattelullisten raja-aitojen 
ylittämistä

Ongelma ”pienessä mielessä” on kvantittuneisuus, ”kollektiivisessa mielessä” 
taas ihmisten sosiaalisen apinaluonteen aiheuttama vastustus ja hitaus 

1., 2.

Kunhan mielessä vain muodostuu dynaaminen attraktori, ajatus alkaa 
vääjäämättä elää … ”informaation” valtava määrä hukuttaa, sieppaa virran 
mukaan

Tunteiden kautta ohitetaan järjen taso, hyvyyskriteerinä kiinnostavuus

Mahatma Gandhi: ”ensin he ovat välinpitämättömiä, sitten he nauravat 
sinulle, seuraavaksi he taistelevat sinua vastaan, ja lopulta sinä voitat”.

Joseph Göbbels: kokonaisvaltaisella propagandalla valheet muuttuvat 
totuuksiksi, relevanteiksi … valemuistot muuttuvat oikeiksi kokemuksiksi

3.

”Täristäminen” irrottaa luutumista … todistusketjujen sijaan oivallusketju 

Evoluution kamppailussa kaikki keinot ovat sallittuja, hauskuuskin … 
jälkikäteen jää näkyviin vain voittajan totuus
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”Intuitiivinen perustelu” on mentaalimaailmassa pätevä: yksinkertaistuessa 
ymmärrettävyys kasvaa

Lineaarinen merkitsee ”suoraviivaista”, jonkinlaista kaukoputkiaivoisuutta

1.

Perättäinen yhdensuuntaistuminen = ”lineaariväylän piteneminen”

Rinnakkainen yhdensuuntaistuminen = ”lineaariväylän leveneminen”, 
suurempi kapasiteetti

Tässä vaiheessa pelkkää intuitiota …

2.

Uudet käsitteelliset avaukset, matemaattinen intuitio: ”vapausaste”
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Kun ”takku on harjattu”, se katoaa kuormittamasta optimoivaa mieltä

1.

Romahdus säteilee raikasta informaatiota ympäristöön, kuin supernova

Spektrikin kertoo systeemin ominaisuuksista

2.

Katsotaan kehittymisvaihtoehtoa eteenpäin …
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Kaukainen, lopullinen visio!

Vain ”vapaata tahtoa” tarvitsee enää aktiivisesti pohtia, kaikki muu on 
automatisoitunutta rutiinia

Kaikki riippuvat muuttujat on saatu kootuksi lineaaristen yhteisriippuvuuksien 
jousipatjaksi, trampoliiniksi …

Ei törmäyksiä todellisuuden kanssa … kaikki sujuu kuin ”vettä valaen”

1.

Keskittyminen kulttuuriin, ”luovaan toimintaan”

Kuin leikkimistä … resurssien käyttämistä ihanaan turhuuteen

2.

Viittaus Yoval Hararin kahteen kirjaan ”Sapiens” ja ”Homo Deus”), niiden 
yhdistelmään, laajentamiseen: tarinoiden jatkuminen Homo Deuksien
yhteisönä

Japanilainen vanha kulttuuri … teatteri viety äärimmäisyyteen
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Paluu takaisin, esityksen jälkeen … kokonaisvaltaisesti, tähän hetkeen … 
kunhan ensin käydään syvällä, kaukana

Ammentamassa itsestä, kokemuksista

Olet päähenkilö

Lavasteet – muuttumattomat kiintopisteet, kaiken muutoksen kehyksenä

Kulissit joita rajoitteita vasten elämäsi tarinaa sovitat, yrität tehdä uskottavaksi

1.

Rekursio: peilaat itseäsi eri tasoilla (tästä myöhemmin)

Kabuki-teatteri: parhaimmillaan edes puhetta ei tarvita, kaikki pelkkiä itsensä 
symboleita

2.

Karisma: toisilla sitä on … voi vain ihailla, nauttia … kadehtiminenkin unohtuu

Oman elämäntyöni testi nyt: stand-up sit-down tarinaperformanssi

Jännitys … kuulijoiden responssi: uskottavuus, kyky vakuuttaa

28



Sanat, symbolit lumoavat … alkaa kuvitella, wittgensteinilaisittain, että kaikki 
on niin kuin se on

1.

Konkreettisia esimerkkejä näistä myöhemmin

2.

Stephen Hawking: mikä tuikkaa tulen yhtälöihin?

Merkitykset mielessä ovat kuin tuli

Nyt koko ajan jäljitetään tulta, matematiikka pelkkä jäljitystyökalu

Ihmistulkitsijaa ei tarvita … kohti tekomieltä?

Toisaalta pehmentävä, voiteleva substanssi, vesi: ei pelkkä syntaktisen järjen, 
diskreettien faktojen valtatie, vaan merkitysten jatkuva-arvoinen ympäröivä 
viidakko, jonka poluilla voidaan käydä seikkailemassa

Nyt tarvitaan heti esimerkki!
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Yllättäen korkeamman tason näkymä voi tarjota rationalistisia 
”metatyökaluja” … datana kaikki ymmärrys: myöhemmin konkretiaa, 
metriikkaa

1.

Kuinka matematiikalla voi pureutua ”emergenssiin” … laadullisiin ilmiöihin?

Ensimmäinen viittaus inversioon … jatkossa lisää

2.

Konkreettinen esimerkki edellä esitetystä visiosta … nyt teorian 
rakentamisessa:

1) Antiikin viisauden pakkaaminen (Herakleitos 1 & 2)

2) Kytkeminen jatkuvaksi uomaksi, virtaus äärettömiin

3) Linearisoituminen matemaattisen hahmon näkemisen kautta, ja tällä 
kertaa emergenssi … seuraavan tason ymmärrys … myöhemmin … palaa 
silloin takaisin tänne!

3.

Taustaksi: Ilmarinen, kalevalainen maailmanhengen sepänsälli, se joka asiat 
toteuttaa, on yksinkertainen insinööri, ei mikään matemaatikko
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Haahuilu … mielen virittäminen, paineen kasvattaminen … vaihtumassa 
suuntautuneisuuteen, tavoitehakuisuuteen

1.

Ikiaikainen haaste, kokonaistavoite – mitä on elämä

Omien kokemusten kautta yleistyksen yrityksiin

2., 3.

Veden ominaisuuksiin keskittyminen

Käsitteistä paljon lisää jatkossa, tarinasäikeen punaiset langat …

4.

… niin kuin nyt tämä inversio

Valmius ”inversioon” mahdollistaa hurjat voltit ajattelun pomppulinnassa!

Mikä on inversio? – repäisevä irtautuminen arkiajattelusta, ”kääntäminen”

Ajattelun työkalu 

– Monenlaisia tapauksia …
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”Inversio”: älä mene ikiaikaisia polkuja – kulje vastakkaiseen suuntaan!

Oma avainkokemukseni – esimerkki ”synnystä”, ja sen määräämästä teorian 
kasvun suunnasta … ”elävän taimena” tarina ansaitsee hellän kohtelun!

1., 2.

Digitaalijärjestelmissä ei ole materian hitautta, ei jatkuvuusvaatimusta … 
kaikki on mahdollista … tällöinhän tarvittaisiin vain koodinvääntämistä … mikä 
olisi enää oman erityisosaamisen rooli?

Systeemi-insinöörin osaaminen: mallin mahdollisuuden näkeminen, 
kokonaisuuden hahmottaminen … ylipäänsä abstraktioiden hyödyllisyys 

Ne hitausominaisuudet, jatkuvuus, määrittelevät nimittäin eheän maailman: 
kokonaisuus – riittävän laajasti rajattuna – on esimerkiksi aina stabiili, aina 
löytyy takaisinkytkentöjä … itse olin innostunut erityisesti juuri siitä 
rajoitteiden asettamasta insinöörihaasteesta

Jatkuvuus mahdollistaa tarinan säikeiden yhtenäisyyden

Vertaa Ludwig Wittgensteinin ajattelun inversio vanhemmiten: alkuun 
ääriloogikko, törmäsi tautologioiden umpikujiin … sittemmin emergenssi, 
tikkaiden kaataminen – ja ”ilmauksilla voi olla merkitys vain elämän virrassa”, 
siis pragmaattisesti merkitys on käytössä
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… Pienestä alusta suuruudenhulluuteen

Visio: ehkä kokonaisvaltainen ”vitaalivallankumous” on mahdollinen?

1.

Uusi rohkeus, katseen kääntäminen ulospäin, eli sisään päin: ruvetaankin 
näkemään – odottamaan, vaatimaan – laajempia yhteyksiä

Ennen ”kuunylinen” todellisuus oli jumalten ja enkelten sfääri

Nytkin ”pyhät”, kyseenalaistamattomat, periaatteet voidaan hylätä … tulevat 
hylätyiksi, kiertotietä, ilman suurtakaan kapinaa

2.

Lopulta laajoista laajin analogia: subjektiivinen mikrokosmos vastaamaan 
objektiivista makrokosmosta?
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Vähän name-droppingia … filosofisen kikkailukyvyn osoittamista … ja 
relevanssin etsimistä käsiterakenteista: esimerkiksi Bertrand Russell on 
esittänyt sellaisenkin kysymyksen, onko olemassaolo itse olemassa … hän 
kirjoitti, että ”olemassaolo on erityisen suhteen omaamista olemassaoloon –
suhde, jota olemassaololla itsellään ei ole”

1.

On oltava ominaisuuksia joita tarkkailla, näille voidaan sitten rakentaa ”kuori”, 
olemus

Myös optimoiva luonto voi mallittaa todellisuuttaan vasta tämän jälkeen!

2., 3.

Dualismin ongelma: miten henkinen voi vaikuttaa aineelliseen

”Aavistus”: jonkinlainen mahdollisuuden potentia …

4.

Onko tässä tolkkua? – Kuulijaltakin vaaditaan jonkinlainen alttius ymmärtää

Vitalismin konstruktivistinen haaste: aktiivisuuden oltava ensisijaisesti 
vastaanottajapuolella … enemmän vetoa kuin työntöä

Tarinankertoja voi vain laittaa itsensä likoon … altistua naurettavuudelle!
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Opettajan haaste: omassa mielessä olevan rakenteen kopioiminen

Pelkkä tiedonsiirto ei riitä: myös holistinen tietorakenne on rakennettava … 
konstruktivistisesti, tyvestä alkaen, kuin puu – sanallistuva tieto on viimeinen 
vaihe, kuin puun lehdet

Puustakin muodostuu verkko myöhemmin, vasta omaehtoisen 
pohdinnan kautta

Lisähaaste: sama esitys eri mielten viritykseen … nyt haahuillaan 
eri suuntiin, eri mielille oivalluksen mahdollisuuksia tarjoten

1., 2.

Goethe, toinen filosofi, totesi tuosta tiedon puusta: ”harmaa, kallis 
ystäväni, on kaikki teoria … vihreä on vain elämän puu”

Goethe puhui myös termistä Urphänomen, alkuilmiö: nyt kuitenkin 
tarvitaan dynaamisempi alkusynty – mieleen on laitettava 
pyörimään taustaprosessi

”On katsottava läheltä ja tarkkaan”: mielenliikkeen alun kiteymä, 
siemen, on kysymyssana … avainkysymys käynnistää ihmettelyn
… Seuraavassa esimerkki ”syntysanasta” … yksi perinteinen harhapolku …
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Syntysana ”kuka”: johtaa eriytyviin kupliin

– Muista vertaisarvioinnin kaikkivoipuuden ajatus nykytieteessä!

Alan Sokalin demonstraatio – tarina, sosiaalinen konstruktio tärkein!

Huomaa ”lähde”-sanan harhaanjohtavuus … ei-vitalistisessa tieteessä kyse ei 
todellakaan ole raikkaasta lähdevedestä

1.

Elämä syntyy kun olosuhteet ovat otolliset

Tarvitaan vain aikaa … ja tulosvastuusta tinkimistä!

2.

Nimet ovat vain tarinoiden solmuja, yhtymäkohtia pinnallisessa 
historiankirjoituksessa

Tässä on käsitteelllisiä kiintopisteitä vitalismin tarinassa

Erityisen tärkeä on Lauri Viita, runoilija – nyt alkuun laajakaistainen visio on 
vielä tärkein

Virittää haahuilunkin vapausasteen … 
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Taustaksi, aluksi, saatesanat, hieman huumorilla: Laurentius Vita – Lauri 
Elämä!

Sanallisetkin symbolit voivat olla tappavia järkäleitä

Runoilijat ovat merkitysten mestareita, noukkien mielensä keittokattilasta 
käsitteitä synnyssään

Elävä kieli on kokoaikaisessa alkusynnyn dynaamisessa tilassa

1.

Mitä terävämpi on neulan kärki, sitä tappavampi

2. 

Aktiivisesti vältettävä perustieteen tyyliä

In vivo – ei in vitro: ei vitriinissä, vaan lennossa

3.

Luovan työn tekijä voi tehdä Luojan työn, puhaltaa hengen

Synnyttää emergenttejä, ennakoimattomia, yllättäviä ilmiöitä

Jopa kauneutta … asia johon insinöörin ei varmaan kannattaisi puuttua
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Esikuvana tarinan kehykseksi: Raamattu, Kalevala – tarinoita, seikkailuja … 
joiden varrella yksityiskohdat, opetukset

Muinoin jo kehittynyt menetelmä ”buutata mieli”! 

Tavoitteena kokonaisymmärrys, holistinen mentaalimalli – siis kaiken oltava 
kerralla assosioitavissa

Nyt kaikki veden kierron kehyksessä … yksityiskohdat ripoteltuna vesireitin 
varteen!

1.

Johdanto oli tässä … virtaus on löytänyt suuntansa

Sivunumerot viittaavat ”kokonaisesitykseen” – verkossa 

Aika paljon enemmän kalvoja verrattuna nyt läpikäytävään tiivistelmään

”Syntysanoista” – perinteinen tiede: ”mitä” ennen kuin ”miten” 

Nyt ”mitä” vasta tuolla keskellä: täytyy ensin ymmärtää, mitä voi nähdä

Insinöörimäisesti: se ”miten” määrää reunaehdot, tekemisen suunnan 

2.

Uuden asian ydin tässä esityksessä … sisin synty

38



Saatteeksi vielä, aivan ensimmäiseksi, postmoderni avainkysymys

Joka jää kaikumaan mieleen kun nykyisin vain avaa lehden …

1.

Mätäkuun juttu? Huumoria vai hömppää?

Pelkkää pintaa, kiinnostavan näköistä, kevyttä ”klikkibeittiä”

Miten erottaa bullsitti … ulkonäkö sisällöstä?

Ja kun kaikki on jo tutkittu, ulosmitattukin … kannattaako mistään kiinnostua, 
innostua?

Vai jäädä odottamaan amerikkalaisia?

– Kysymyksiä pohdittavaksi

Artikkelia varten haastateltuna, suomalaisista, on muuten ollut Suomen 
Tekoälyseuran puheenjohtaja, Illinoisin yliopiston professori Pentti Haikonen … 
jonka jälkeen seura haihtui olemasta

… katkeraa omakohtaista elämän makua tämäkin
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