Tehtävä 2

Oheinen kuva ja asiakirjanäyte 1 Tilsitistä liittyvät yhteen Euroopan ja myös Suomen historian
merkittävään käännekohtaan.

2a) Selvitä, mistä käännekohdasta on kyse ja mitä seurauksia sillä oli Euroopalle. Viittaa
vastauksessasi myös asiakirjanäytteen 1 viidenteen artiklaan ja selvitä miksi se oli laadittu.
(0–8 pistettä)

2b) Selvitä, miten Suomen alue liittyy kyseiseen käännekohtaan ja millä tavoin Suomen asema
muuttui kyseisessä historian vaiheessa. Perustele vastaustasi myös viittaamalla asiakirjanäytteen 2
sisältöön.
(0–7 pistettä)

Muista laittaa vastauspapereihin nimi ja henkilötunnus.

Asiakirjanäytteet: käännä!

Asiakirjanäyte 1
Ote salaisesta sopimuksesta Tilsitissä:
Hänen Majesteettinsa [--] keisari, Italian kuningas ja Reinin liiton suojelija ja Hänen
Majesteettinsa [--] keisari, haluten sydämestään palauttaa yleisen rauhan kiinteälle, ja mikäli
mahdollista, muuttumattomalle pohjalle Euroopassa, ovat päättäneet solmia hyökkäys- ja
puolustusliiton…
[…]
Viides artikla:
Korkeat Sopimuspuolet tulevat toimimaan yhdessä ja vaativat samasta hetkestä
Kööpenhaminan, Tukholman ja Lissabonin kolmea hovia sulkemaan satamansa
englantilaisilta, kutsumaan suurlähettiläänsä kotiin Lontoosta ja julistamaan sodan
Englannille. Sitä, joka kolmesta hovista kieltäytyy, kaksi Korkeaa Sopimuspuolta tulee
pitämään vihollisena ja jos Ruotsi kieltäytyy, Tanska on velvollinen julistamaan sille sodan.
[…]

Asiakirjanäyte 2
Keisarillinen manifesti hallituskonseljin nimen muuttamisesta keisarilliseksi Suomen
senaatiksi 1816 [ote]:
[…]
Ollen vakuutetut, että sitä valtiomuotoa ja niitä lakeja, jotka, Suomen kansan tapoihin,
sivistykseen ja henkeen sovitettuina, ammoisista ajoista ovat perustaneet sen
yhteiskunnallisen vapauden ja laitokset, ei voida, saattamatta niitä häiriöön, vähentää eikä
muuttaa, olemme Me, ottaessamme vastaan tämän maan hallituksen, ei ainoastaan mitä
juhlallisemmasti vahvistaneet tämän valtiomuodon ja nämä lait ynnä niiden nojalla itse
kullekin Suomen kansalaiselle tulevat erikois- ja etuoikeudet, vaan myös asettaneet, siitä
ensin keskusteltuamme tämän maan kokoontuneiden säätyjen kanssa, erityisen
Hallituksen…
Sillä tavoin osotettuamme sen hyväntahtoisuuden. jota olemme tunteneet ja jota vastakin
tunnemme uskollisia suomalaisia alamaisiamme kohtaan, toivomme Me, että kylliksi
olemme vahvistaneet ikuisiksi ajoiksi antamamme lupauksen tämän maan erinäisen
valtiomuodon pyhästä säilyttämisestä Meidän sekä Meidän seuraajiemme hallitessa. Mutta
nyt, liittolaisvaltojemme kanssa Jumalan avulla onnellisesti päätettyämme ne toimet, joilla
Meidän valtakuntamme on turvattu ja koko Euroopan rauha saavutettu, ja saatuamme kauan
kaivatun tilaisuuden ulkonaisten huolten estämättä, käyttää toimintaamme Valtakuntamme
sisäisten, muun muassa Suomeakin erityisesti koskevien asiain hoitoon, pidämme Me
sopivana, …, antaa… nimen Meidän Suomen Senaattimme, kuitenkaan muuttamatta sen
nykyistä järjestystä ja vielä vähemmän sitä valtiomuotoa ja niitä lakeja, jotka Me olemme
Suomelle vahvistaneet ja tämän kautta uudelleen kaikin puolin vahvistamme.
[…]

