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Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta – Yhteiskunnan tiedostava etujoukko
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnalla on ollut merkittävä rooli Kokoomuspuolueen
historiassa ja täten myös yhteiskunnassa. Juuri Tuhatkunnan toimijat edelläkävijöinä ovat
siirtäneet emopuoluetta uusilla ajatuksilla pois mukavuusalueeltaan. Kokoomuksen
opiskelijaliitto on yhteiskunnan tiedostava etujoukko.
Tämä edistyksellisyys on näkynyt kautta kokoomuksen historian erityisesti puolueen sisällä.
Kokoomusopiskelijoilla, puolueen avantgardena, on ollut merkittävä rooli antikonservatiivisen kokoomusaatteen kehittämisessä pois vanhakantaisesta kypäräpappikokoomuksesta kohti liberaalimpaa ja yksilölähtöistä ajattelua mukailevaa puoluetta.
Tällä
hetkellä
Kokoomusopiskelijat
toimivat
Kokoomuspuolueen
sivistyksen
soihdunkantajina. Tämä tarkoittaa niin perinteistä kuin sydämenkin sivistystä. Kun valtiota
johdetaan maailmassa, jossa muutosnopeuden ja vuorovaikutteisuuden kasvulle ei näy
loppua, saattaa tavoitteisiin pääseminen houkutella tarttumaan pikavoittoihin.
Kokoomusopiskelijoiden tehtävänä niin puolueessa kuin yhteiskunnassakin on muistuttaa,
että vain sivistyksen kautta on yhteiskunnalla mahdollisuus saavuttaa suurimmat voitot.
Kokoomuksen opiskelijaliitto ei ole ainoastaan korkeakouluopiskelijoiden äänitorvi puolueen
sisällä, vaan sivistynyt poliittinen keskustelija ja yhteiskunnallinen toimija.
Kokoomusopiskelijat tuovat poliittiseen keskusteluun rohkeita yhteiskunnallisia avauksia,
eivätkä pelkää kyseenalaistaa jo olemassa olevia rakenteita. Kun muut puolueessa
unohtavat sosiaalisen ja ekologisen omatunnon porvarillisina hyveinä, Tuhatkunta
muistuttaa
niiden
välttämättömyydestä.
Kokoomusopiskelijoista
kumpuaa
yhteiskunnallisesti valveutuneita, kriittisiä kansalaisia, joiden intohimona on
Kokoomusyhteisön sekä ympäröivän maailman uudistaminen.
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan periaateohjelma on Kokoomusopiskelijoiden
arvopohjan auki kirjoitus. Periaateohjelman on tarkoitus auttaa tuhatkuntalaisia peilaamaan
omia ajatuksiaan suhteessa jäsenistöön, sisarliittoihin, Kokoomuspuolueeseen ja aina
yhteiskuntaan asti. Periaateohjelman toimiessa ohjenuorana toiminnalle, tulee liiton
tavoitteiden sopia periaateohjelman viitekehykseen.
Koska akateemiseen sivistyneisyyteen kuuluu vallitsevan tilanteen kriittinen tarkastelu ja
jatkuvaan kehitykseen pyrkiminen sekä omista virheistä oppiminen, tulee periaateohjelman
ajantasaisuutta tarkastella riittävän usein. Tästä syystä liiton periaateohjelma tulee
vahvistaa neljän vuoden välein.
Tämä periaateohjelma on hyväksytty
liittokokouksessa Oulussa 9.11.2014
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Kokoomusopiskelijoiden Arvot ja Aate
Kokoomusopiskelijoiden kaiken toiminnan keskiössä ovat sen arvot:
Sivistys
Arvostamme ja tavoittelemme sydämen sivistystä ja tiedollista sivistystä. Sivistys on arvo
itsessään. Sydämen sivistykseen kuuluu taito erottaa olennainen epäolennaisesta,
elämänviisaus sekä kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Tiedon vaaliminen ja uuden
tiedon etsiminen ovat keskeinen osa tiedollista sivistystä.
Vapaus ja vastuu
Vain vapaana ihmisellä on mahdollisuus kehittyä täyteen mittaansa. Vapauden merkitys on
korvaamaton. Vapaana jokainen ihminen pystyy kehittymään ja kehittämään sekä
muodostamaan oman kuvansa itsestään ja ympäristöstään. Vapaus on vastuullista ja
yhteisöllistä. Yhteiskunta rakentuu ja kehittyy henkilökohtaisen vastuun ottamisen kautta,
yhteisöllisen vastuun tukemana.
Mahdollisuuksien tasa-arvo
Jokaisella on oikeus kehittyä omista lähtökohdistaan ja oman tahtonsa mukaisesti. On
huolehdittava siitä, että jokainen saa mahdollisuudet ja valmiudet omalle kasvulleen kohti
itse määrittelemiään päämääriä ja tavoitteita.
Kannustavuus
Ahkeruutta, itsensä kehittämistä, työntekoa sekä yritteliäisyyttä tulee arvostaa ja niihin
kannustetaan sekä taloudellisesti että henkisesti.
Suvaitsevaisuus
Jokaista ihmistä tulee kunnioittaa ja arvostaa yksilönä. On tärkeää suvaita erilaisia
mielipiteitä, taustoja ja tapoja. Suvaitsevaisuus on ennen kaikkea sitä, että tunnustamme
toisten ihmisten yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja perusvapaudet.
Välittäminen
Yhteisöllisyys toteutuu kestävällä tavalla vain silloin, kun välitämme ja tunnemme vastuuta
lähimmäisestä. Välittämistä ei voi ulkoistaa. Jokaisen tulee yksilötasolla kantaa tästä
henkilökohtainen vastuunsa.
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Arvot yhdessä muodostavat myös laajempia merkityksiä yhteiskunnan rakenteista ja
ihanteista, sekä niiden suhteesta toisiinsa:
Vapauden suhde yhteisöllisyyteen
Yhteiskunnan kehittyminen individualistiseksi korostaa yksilön vapautta olla ja elää oman
tahtonsa mukaan. Yksilökeskeisessä maailmassa eläminen ei kuitenkaan takaa yksilölle
onnea. Maapallolla ei ole koskaan aikaisemmin ollut yhtä paljon yksinäisiä ihmisiä. Ihmisellä
on tarve kuulua joukkoon ja terveen yhteisöllisyyden voidaankin nähdä tukevan
yksilöllisyyttä sekä ihmisten mahdollisuutta toteuttaa itseään.

Kun ihmisen olemassaolo rakentuu yhteisöllisyyteen, saa yksilön vastuu muista ihmisistä
myös merkityksen. Perinteiset yhteisölliset arvot, kuten koti, perhe ja isänmaa vaativat
kuitenkin uudelleenmäärittelyn. Normeillaan ja määrittelyillään ne sulkevat osan ihmisistä
pois erilaisuutensa vuoksi. Kollektivistiset arvot vaativat yhteistä identiteettiä, jonka
täysimääräinen tavoitteleminen on mahdotonta.
Aito vapaus ja yhteisöllisyys syntyvät sopivasta sekoituksesta molempia. Yhteisön ei pidä
perustua kollektivismin varjeluun ja roolien jakamiseen, vaan siihen, että jokaiselle löytyy
paikka yhteiskunnassa sellaisena kuin he ovat. Näin saavutetaan harmonia vapauden ja
yhteisöllisyyden välillä.
Onnellisuus ja hyvä elämä
Onnellisuus on subjektiivinen kokemus, joka osoittaa parhaalla mahdollisella tavalla
todellisen yksilöllisen hyvinvoinnin. Se on jotain, mitä ei ylhäältäpäin voi määritellä ja päättää
ihmisten puolesta. Onnellisuus on läpitunkeva tunne siitä, että elämä on hyvää. Itsensä
toteuttaminen ja menestyminen ovat subjektiivisina kokemuksina ja tunnetiloina tukevat
ihmisen onnellisuutta. Ihmisen tehtävänä on toimia siten, että yksilö ja muut ympärillään
onnistuisivat saavuttamaan onnellisen ja hyvän elämän. Kollektiivisen hyvinvoinnin sijaan
tulisikin puhua yksilöiden onnellisuudesta.
Markkinatalous, työ ja valtio
Toimiva yhteiskunta edellyttää vapaata markkinataloutta. Vapaus solmia sopimuksia,
omistaa ja käydä kauppaa ovat koskemattomia oikeuksia, joita ei tulisi perusteettomasti
rajoittaa. Valtion tehtävänä on turvata markkinatalouden toiminta, ei rajoittaa sitä. Työnteolla
vuodatettu hikipisara on aina oltava kannattavampaa kuin joutenolo. Tästä syystä
työmarkkinoita ei saa vääristää kohtuuttomasti valtion tai muiden yhteiskunnallisten
toimijoiden väliintuloilla.
Maapallo, luonto ja sen antimet ovat riittävät tyydyttääkseen ihmisten tarpeet, mutta
kykenemättömät kestämään ahneutta. Luonnonvarojen ja ilmaston säilyttäminen myös
tuleville sukupolville ovat jokaisen vastuulla. Laiminlyömällä ympäristöä vahingoitamme
itseämme ja lapsiamme. Siksi talouden täytyy perustua kestävän kehityksen periaatteisiin.
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Demokratia valtiojärjestyksenä ja sen kehittäminen ovat paras tapa edistää rauhanomaisten
sivilisaatioiden hyvinvointia. Kansalaisilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin. Siksi vaikutusmahdollisuuksien tulee olla riittävän lähellä ihmistä.
Turvallisuus ja sen hinta
Pelkkä vapaus valtiosta ei tuo yksilölle aitoa vapautta, sillä tehdäkseen itseään koskevia
päätöksiä tarvitaan turvaa. Epätietoisuus huomisesta ei kuulu aitoon vapauteen.
Yhteiskunnan meille luoma turvallisuus on kuitenkin vain väline, jonka tarkoituksena on
auttaa yksilöitä ponnistamaan ylöspäin ja käyttämään jokaisessa ihmisessä piilevää
ainutlaatuisuutta ja luovuutta.
Turvallisuus on subjektiivinen kokemus yksilön asemasta ja tulevaisuudesta
yhteiskunnassa. Yhdelle se voi merkitä tunnetta, jossa toinen valtio ei uhkaa omaa
itsenäisyyttä, toiselle se merkitsee sitä, että kokee saavansa apua henkilökohtaisiin
ongelmiin kun sitä tarvitsee.
Turvallisuudella on kuitenkin hintansa. Välittämistä ja vastuuta muista ihmisistä ei voi
institutionalisoida. Liiallisuuteen vietynä turvallisuuden tuottaminen tuo mukanaan
vaihtoehdotonta holhoamista, mikä johtaa yksilön ja siten koko yhteiskunnan
taantumuksellisuuteen.
Valtion tehtävänä on tuottaa turvallinen ympäristö, jossa jokainen voi vapaana yksilönä elää
oman elämänsä onnellisesti ja vastuullisesti osana ihmisten — ei valtion — muodostamaa
yhteisöä.

