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Ihminen, kone ja tulevaisuus – Alan Turing 100 vuotta
17.-18.11. 2012
Arbis, Dagmarinkatu 3, Helsinki

Suomen Humanistiliiton 31. Humanismin päivät katsoo tulevaisuuteen ja siihen mihin ihminen,
ihmiskunta ja humanismi ovat menossa erityisesti rajusti kehittyvän teknologian myötä.
Ihmisruumista ja sen hyvinvointia on jo pitkään korjailtu ja paranneltu monenlaisilla tekniikoilla,
mutta tässä on nähtävissä ja ennakoitu rajuja kehityskulkuja jo lähimpien vuosikymmenien aikana.
Nanotekniikka, geenimanipulaatio, rodunjalostus, elinten ja ruumiinosien korjaaminen uusilla
materiaaleilla ja varaosilla, eliniän pidentäminen ja monet muut teknologiat voisivat periaatteessa
muuttaa ihmiselämää todella rajusti, mutta ovatko kaikki nämä ennusteet perusteltuja? Entä mitä
yhteiskunnallisia, sosiaalisia, taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia kaikella tällä on, ja ovatko
vaikutukset pelkästään positiivisia vai liittyykö niihin myös uhkia ja riskejä, ja jos niin minkälaisia.
Kaikkia näitä teemoja käsitellään 31. Humanismin päivillä, jotka on erityisesti omistettu tänä
vuonna merkkivuottaan viettävälle brittiläiselle matemaatikolle ja logiikan tutkijalle Alan
Mathison Turingille (23.6.1912 – 7.6.1954), jota pidetään yhtenä modernin tietojenkäsittelyn
merkittävimmistä uranuurtajista ja onpa hänet joskus nimetty myös modernin tietoyhteiskunnan
henkiseksi isäksi. Hän suunnitteli yhden ensimmäisistä ohjelmoitavista digitaalisista tietokoneista ja
myös rakensi prototyypin siitä Manchesterin yliopistossa. Hän esitti myös merkittäviä ja
visionäärisiä mielipiteitä koneiden ajattelukyvystä ja kehitti tunnetun Turingin testin, jolla pyritään
selvittämään, osaavatko koneet oikeasti ajatella vai ei.
Turingin henkilöhistoriaan liittyy myös traaginen ulottuvuus, joka koskettaa läheisesti humanismin
olemusta ja tavoitteita. Hän oli homoseksuaali, minkä vuoksi häntä vainottiin, ja minkä vuosi hän
teki lopulta masentuneena itsemurhan alle 42-vuotiaana. Voi vain kuvitella, mitä hän olisi vielä
voinut tehdä ihmiskunnan hyväksi, ellei suvaitsematon yhteiskunta olisi häntä tuollaiseen tekoon
ajanut.
Päivillä käsitellään paitsi Turingia itseään ja tietoyhteiskunnan kehitystä tähän asti, niin myös sen
tulevaisuudennäkymiä sekä vaikutusta ihmiseen itseensä ja yhteiskunnan kehitykseen ottaen

huomioon erityisesti nuo aiemmin mainitut suoraan iholle ja ihon alle tulevat teknologiat.
Tilaisuudessa jaetaan myös perinteinen Vuoden Humanisti –tunnustuspalkinto henkilölle, joka on
jollain tavoin erityisen merkittävästi edistänyt humanismia työssään ja muussa elämässään. Katse
tulevaisuuteen näkyy myös siinä, että järjestäjissä on monia opettaja- ja nuorisojärjestöjä, joiden
fokus luonnollisesti jo lähtökohtaisesti on nousevissa sukupolvissa.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Humanistiliiton (SHL) kanssa Electronic Frontier
Finland (EFFI), Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO), Ihmisoikeusliitto (IOL),
Matemaattisten aineiden opettajien liitto (MAOL), Sexpo-säätiö, Suomen Tekoälyseura (STeS),
Suomen Transhumanistiliitto (STHL), Tulevaisuuden tutkimuksen seura (TTS) ja Vapaaajattelijoiden liitto (VAL).
Osallistumismaksu on 30 € koko ajalta ja 20 € yhdeltä päivältä. Opiskelijoilta, eläkeläisiltä,
työttömiltä sekä järjestävien yhteisöjen jäseniltä maksut ovat vastaavasti 15 € ja 10 €.
Ilmoittautuminen 12.11. mennessä Suomen Humanistiliiton sihteerille Eeva Karttuselle: puh. 040
584 0495 tai eeva.hanno@karttunen.org
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FM, lehtori, pääsihteeri, ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen Esa Ylikoski, VAL:
Ihmisoikeuksien tulevaisuus
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Tutkijat ja kirjailijat pohtivat ihmisyyttä, kirjallisuuden tulevaisuudenkuvia ja
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keskellä. Ahdistaako tulevaisuus, onko "ihmisen" aika ohi, mikä on "ihminen 2.0"?
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