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Pentti,

Mielestäni myötätunto on tunne, joka ei välttämättä johda mihinkään toimintaan,

Jos myötätunto johtaa toimintaan, sen mahdolliset seurausvaikutukset voivat olla hyvin erilaiset riippuen siitä, keneen
se kohdistuu. Jos otat esimerkiksi itsemurhapommittajan teille asumaan, tuskin joudut häntä pitkään elättämään.
Paitsi jos saat hänet luopumaan hänen uskonnollisen johtajansa antamasta tehtävästä.  Usein eri uskontojen
edustajat haluavat  käännyttää eli omasta mielestään "pelastaa" vääräuskoiset, mutta se onkin sitten jo lähetystyötä.

Kaikki on suhteellista ja riippuu siitä, kenen näkökulmasta asioita katsoo.

Kun olin urani huipulla (1980-luvulla), sain kiitosta siitä, että minulla oli kyky ymmärtää eri osapuolten näkemyksiä.
Erään testin lopussa todettiin "Olet ehkä valinnut ammattisi huolella, mutta sinulle sopisi ammatiksi myös:
valtakunnansovittelija".  Kansassa konsernijohtaja kiitti minua julkisesti sanoen, että olen Kansassa ainoa johtaja,
joka osaa erottaa ihmisiä ilman, että siitä seuraa komplikaatioita. Olin siihen menessä erottanut kaksi alaistani.
Jälkikäteen he molemmat kiittivät minua siitä, että olin auttanut heitä huomaamaan olevansa väärässä työpaikassa.
Kun Kansan hallintojohtaja erotti yhden kenttämiehen ekonomin otteilla ilman myötätuntoa, siitä seurasi 200
kenttämiehen lakko, vaikka irtisanomiselle oli pätevät juridiset perusteet.

Työelämässä parhaiten menestyvät kyllä sellaiset ihmiset, joiden "kartalla" on vain yksi katu: suoraan eteenpäin.  He
ajavat sitä määrätietoisesti kovaa vauhtia sivuilleen vilkuilematta. Heidän energisyytensä, määrätietoisuutensa ja sen
tuoma karismaattisuutensa saa muut seuraamaan heitä. Lopulta he voivat ajaa täyttä vauhtia päin seinää. Sitten vain
todetaan: "Ei ollut muuta mahdollisuutta". Kuitenkin matkan varrella toisentyyppiset ihmiset ovat ehdottaneet
vaihtoehtojakin, mutta niitä ei ole otettu huomioon.  Entisissä työpaikoissani Kansassa ja Kansallispankissa kävi juuri
noin. Molemmissa esim. minä esitin yhtiön korkeimmalle johdolle vaihtoehtoja, joita ei ollenkaan käsitelty. Kansa meni
konkurssiin. KOP olisi mennyt, ellei SYP olisi ottanut sitä haltuunsa. 

BTW: KOP:n ja SYP:n fuusion jälkeen siellä oli tarpeen jonkin aikaa pitää selvillä, onko työntekijä SYP- eli S-
taustainen (kuten serbi) vai KOP- eli K-taustainen (kuten kroatti). :))

Hofessa, jonka toimitusjohtajana toimin 1987-88, oli omistajina 27 pankkia, pankkiiriliikettä, vakuutusyhtiötä yms.
Siellä pienillä pankkiiriliikkeillä oli joistakin asioista erilaisia näkemyksiä kuin suurilla pankeilla.  Onnistuin junailemaan
asiat kaikkia tyydyttävällä tavalla. Vastaavasti laatiessani vuosina 1999-2003 Valtiokonttorissa suuren määrän
kokouspöytäkirjoja, mietin niihin tietoisesti sellaiset sanamuodot, että jokainen kokouksissa puheenvuoroja käyttänyt
saattoi tuntea, että hänen mielipiteensä otettiin huomioon. Jos kokous kesti esim. puolitoista tuntia, minulta saattoi
kulua päivä sen pöytäkirjan miettimiseen.  Joillakin muilla oli kokouksen sihteerinä toimiessaan tapana kirjoittaa
pöytäkirja jo kokouksen aikana kannettavalla tietokoneella. Siitä seurasi, että pöytäkirjan laadinta annettiin yleensä
minun tehtäväksi.

BTW/FYI: Ajankohtaista Afganistanin prosessia olen tähän saakka katsonut lähinnä reservin upseerin silmin eli
ihaillut
- Talebanin kykyä voittaa ylivoimainen vastustaja ilman suuria taisteluja ja verenvuodatusta sekä
- USAF:n kykyä evakuoida yli 100.000 ihmistä lyhyessä ajassa. 
Jälkimmäistä seurasin Flightradar24-ohjelmalla, jossa USAF näytti poikkeuksellisesti jokaisen kuljetus- ja
tankkauskoneen koneen lennon reaaliaikaisesti sekä koneen perustiedot. Yleensä siinä ei näytetä sotilaskoneita
lainkaan.

Terveisin
Timo

to 2. syysk. 2021 klo 4.50 Pentti Aro (pentti.aro@verizon.net) kirjoitti: 
Timo,
 
Myötätunto on vaarallista. Siis kuinka monta immigranttia olet valmis ottamaan Suomeen, elätettäväksesi (sinun
tapauksessa vähennettynä eläkkeestäsi, puolisosi eläkkeestä): 5, 500, 500,000, 5 million?
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Sano luku, kaikki ovat tulossa. Ja kuinka kauan voit edes toppuutella. Alkaa uudet kansainvaellukset olla käsillä.
Lännen perikato.
 
Teidän,
Pentti


