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Istumme Ammattikorkeakoulu Helian kah-
vilassa. Isä Mitro kysyy: ”Olikohan tämä 
yhtään sopiva johdanto?”. Takana on luento 
aiheesta taivaalliset projektit. 

Isä Mitron projektiaiheinen luento käsitteli pää-
osin arkisia, maallisia aiheita, mutta taivaskin sai 
osansa. Mitro näki, että ihmisten kohtaaminen on 
projekti. Myös elämä on yksi projekti. ”Tavoite on 
se, että olisimme valmiit kuolemaan, kun se etuoi-
keus tulee kohdallemme”, luennoi Isä Mitro. 

 
Isä Mitro kertoi esikuvistaan: ”Esikuvat löytyvät 

kristillisestä antiikista. - Kaikki se tieto ja taito, 
minkä opimme, on tarkoitettu sitä varten, että 
ymmärtäisimme, kuinka mahdoton haaste elämä 
on.” Sokrates on yksi Isä Mitron tarkoittamista esi-
kuvista. Sokrates puhui itsetuntemuksen tärkey-
destä, kertoi Isä Mitro ja jatkoi: ”Jos etsit viisautta 
ja totuutta, pyri ensin tuntemaan itsesi.”

Myös uudempia vaikuttajia löytyi Isä Mitron 
listalta. Hän ylisti Vatikaanin ”partaveitsen terä-
viä” miehiä ja kehui vuolaasti Johannes Paavali II 
muun muassa sanoilla: ”uskomaton mies,  luova, 
taiteellinen ja harrasti syöksylaskua”. Mika Walta-
rin romaanit saivat myös tunnustusta Isä Mitrolta.

Puheeseen mahtui tarinaa siitä, kuinka Isä Mitro 
kasvoi konttaavasta papin pojasta eurovaalieh-
dokkaaksi. Väliin mahtuu ikonimaalausta, Poika 
Norssi, antiikin kielien opiskelua, filosofian opin-
toja, opettamista, pappina toimimista, yhteis-

kunnallista keskustelua ja mielipidevaikuttamista 
ennen eurovaaliehdokkuutta.

Vaaleista Isä Mitro toteaa: ”Se on minulle koh-
talon täyttymys. Se täysin hallitsematon, villi ja 
vapaa prosessi, jolla ei ole alkua eikä loppua. 
Minun kampanjani ei ole koskaan alkanut eikä se 
koskaan pääty. Se on elämysmatka ilman paluu-
lippua.”

Euroopan yhteisössä Isä Mitron ajamiin asioihin 
kuuluvat sosiaaliset arvot ja sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus sekä globaali yhteisvastuu.

Keskustelu jatkuu ajankohtaisesta taantumasta, 
johon Isä Mitro toteaa, että elämä on kulkua krii-
sistä kriisiin. Kriisiin kätkeytyy siunauksen siemen. 
Kriisi on Isä Mitrolle yhtä kuin haaste. - Isä Mitro 
pohtii: ”Olemme lähellä jotakin suurta muutosta. 
Meidän pitää muuttaa elämäntapojamme. Olemme 
porskutelleet ja pelanneet vesipalloa - nyt ollaan 
globaalisti menossa kohti yhteisvastuuta.” painot-
taa Isä Mitro ja jatkaa: ”Kukaan ei tule toimimaan 
yksin, ei yksilö, ei yritykset, eivät valtiot eivätkä 
mantereet.” 

Isä Mitron mielestä ihmiskuvan pitäisi laajentua. 
Isä Mitro uskoo ihmiseen loppuun asti ja pohtii:

”Hyvinvointiyhteiskunnassa on löydettävä uusi 
tapa elää. -  Uusi tapa elää pitäisi löytää koko 
pallolle.” Isä Mitro puhuu ihmisten itsekkyydestä, 
josta pitäisi päästä eroon: ”Pitäisi ottaa vastuu 
omasta elämänprojektistaan ja muistaa rajansa ja 
samalla ainutkertaisuutensa. Se on oikeaa elämän 
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hallintaa, oikeita valintoja ja kuoleman työstä-
mistä. Se on oppimista tulemaan toimeen kuole-
vaisuutensa kanssa”. Luennolla hän puhui turhan 
tärkeilyn karttamisesta ja siitä, että todellista elä-
mänhallinta on kriisin hallinta. ”Ihmiselle tärkein 
ominaisuus on lapsenomaisuus”,  sanoi Isä Mitro 
ja jatkoi: ”Sen voi tuhlata vain itse”. 

Johtajuudesta Isä Mitro kertoi, mitä on tulla kal-
toin kohdelluksi ja hyväksikäytetyksi. ”Pahin rais-
kaus on, kun luottamus rikotaan. Johtaja ei ole 
herra, vaan johtaja on palvelija. Onko esimiehen 
rohkeus röyhkeyttä, aika usein se on sitä.”, sanaili 
Isä Mitro. Hän asetti vastakkain myös hurskau-
den ja härskiyden ja pohti 
arvovaltaa, vaikutusvaltaa ja 
arvojohtajuutta sanaleikeil-
lään. 

Hän jatkaa uskosta: ”Se 
on sama kuin ilo ja iloa ei voi 
olla jakamatta. Paratiisia ei 
maan päällä ole, mutta en voi 
olla uskomatta taivaaseen ja 
paratiisiin, koska tiedän niin 
paljon helvetistä.” 

Päästään pohdiskeluun ja 
rauhoittumiseen. Isä Mitro 
rauhoittuu kesäpaikalle raken-
netussa rukoushuoneessa, 
joka on 500 vuotta vanhojen 
piirustusten mukaan tehty. 
Hän kertoo: ”Kerään voimia, 
hiljennyn, sukellan 500 vuotta 
syvemmälle ja pysyn pinnalla. 
Siellä saan ydinlatauksen ja 
olen valmis tekemään pitkän 
lennon.” 

Puhumme projektien ris-
kienhallinnasta. Isä Mitro 
kertoo olevansa pessimisti-
nen optimisti, jota ei yllätetä 
viitaten oman elämänsä pro-
jektiin. Projektilla on elämän 
kokemusten kaikupohja. Kes-
kustelu jatkuu laadunhalli-
nasta, johon Isä Mitro toteaa 
viisaasti, että laatu on teki-
jänsä näköinen. Isä Mitrolle 
laatu on tärkeä puhetyössä: 
”Se panee toimimaan, elävöit-
tää ja tekee itsensä todeksi. 
Laatu on tunteiden välittä-
mistä ja todeksi tulemista.” 

Tietotekniikasta Isä Mitro 
toteaa mietteliäänä, että ei 
tule toimeen ilman tietoko-
netta ja kommunikaattoria. 
”On kuitenkin valtavan tär-
keää muistaa, että tietotek-

 Isä Mitron sanakirja

Työ ” Työ on pyhä. Työkäsitettä pitäisi avartaa, syven-
tää ja henkistää. Elämä itse on ainoata tosi työtä, oman 
itsemme löytämistä. Työtön on oikeastaan absurdi käsite. 
Työn arvo ei saa ohittaa ihmisen arvoa.”, vakavoituu 
Mitro.  

Uskonto ”Puhun mieluummin uskosta. Usko on enem-
män kuin uskonto. Se on lihaa ja verta. Usko omaan 
itseensä on tärkeintä.”, toteaa Isä Mitro. 

Isänmaa  ”Äiti, koska maa on aina maaemo. Isän-
maata ei ole ilman äitiä. Isänmaa tekee itsensä todeksi 
äidillisyydellään.”, tunnelmoi Mitro.

Politiikka  ”On tietoinen älyllinen valhe väittää, että 
politiikka voidaan karsinoida ja eristää ulos ihmisestä ja 
inhimillisyydestä. Jokainen elävä ihminen on poliittinen 
toimija. Ihminen on tietoinen, että kaikki hänen tekonsa 
ja valintansa vaikuttavat muiden valintoihin. Politiikka 
on yhteisvastuuta ja yhteiskuntavastuuta.”, sanoo Mitro.

Viitta  ”Suojaviitta, joka antaa mahdollisuuden kum-
mitella”, toteaa Isä Mitro pilke silmäkulmassa.

Vene  ”Elämäni pursi. Rajaton ikuinen ja ääretön meri, 
jonka vastakohtana on rajallinen maa ja manner, jota 
tallustelen käyskennellen.”, runoilee Isä Mitro veneestä.

Projekti  ”Hetkeen vangittu itsellinen tietoisuus, ääret-
tömän avaruuden keskellä - Minun tähden lentoni.”, 
toteaa Isä Mitro ja katsoo kaukaisuuteen. 

niikan hyödyntäminen kasvattaisi tunnetta ja 
tietoisuutta. Tähän liittyvät vastuukysymykset, 
eettiset ja moraaliset kysymykset”  muistuttaa 
Isä Mitro viitaten koulusurmiin, joiden taustalla 
hän näki tietotekniikan tuomaa kasvottomuutta, 
muodollisuutta ja hengettömyyttä. ”Onko tieto-
tekniikka renki vai isäntä”, hän kysyy. ”Pitää muis-
taa miksi ja mitä varten tietotekniikkaa käyttää”, 
sanoo Mitro. Itse hän käyttää tietokonetta kirjoit-
tamiseen, viestittämiseen ja median seurantaan. 

Keskustelumme päättyy ja Isä Mitro jatkaa 
oman elämänsä projektia viitoittamallaan tiellä. 


