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Sanasto, luku 3 

Sanastoa alalukuun 3.1. 

 

alkuperäiskansa → (yhdyssana: alkuperäinen + kansa) kansa, joka on asunut alueella 

ensimmäisenä ja jo ennen kuin alueelle on perustettu valtio eli maa. Alkuperäiskansalla tarkoitetaan 

kansaa, joka on joutunut väistämään tai joutunut kohdelluksi huonosti, kun uusia ihmisiä on 

muuttanut alueelle. Kansa tarkoittaa ryhmää ihmisiä, joilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä, kuten 

samanlainen kieli, kulttuuri tai uskonto. 

alkuperäiskansoja → alkuperäiskansa 

alkuperäiskansojen → alkuperäiskansa 

 

arabikauppiaat → arabikauppias 

arabikauppias (yhdyssana: arabi + kauppias) arabialainen ihminen, joka myy jotakin. 

 

kauppareittejä → kauppareitti 

kauppareitti (yhdyssana: kauppa + reitti) tie, jota pitkin tuotiin tavaroita, joita myytiin. 

keksintö jokin ihmisen keksimä (→ keksiä) uusi laite tai asia. Esimerkiksi auto on aluksi ollut uusi 

keksintö. 

keksintöjä → keksintö 

 

kompassi laite, joka näyttää, missä on pohjoinen.  

kompassin → kompassi 

 

laivasto iso määrä laivoja muodostaa laivaston.  

 

löytöretkeilijä (yhdyssana: löytö + retkeilijä) ihminen, joka tekee löytöretkiä → löytöretki 

löytöretkeilijöitä → löytöretkeilijä 

löytöretkelle → löytöretki 

löytöretket → löytöretki 

löytöretki (yhdyssana: löytö + retki) matka, jonka tarkoituksena on etsiä jotakin, tavallisesti uusia 

alueita tai matkustusreittejä 

löytöretkien → löytöretki 
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manner iso, yhtenäinen pala maata. Ikään kuin todella suuri saari. Mantereita ovat Aasia, Afrikka, 

Amerikka, Australia ja Eurooppa. 

mantereesta → manner 

mauste aine, jota käytetään ruoan tekemisessä, jotta siihen saadaan makua. Pippuri, chili ja inkivääri 

ovat mausteita. 

mausteita → mauste 

mausteiden → mauste 

 

maustekaupasta → maustekauppa 

maustekauppa (yhdyssana: mauste + kauppa): mausteiden (→ mauste) ostaminen ja myyminen 

maustekauppaa → maustekauppa 

 

merireitin → merireitti 

merireittejä → merireitti 

merireitti (yhdyssana: meri + reitti) tie, jota pitkin kuljetaan merellä 

merireittiä → merireitti 

 

sisällissodan → sisällissota 

sisällissota (yhdyssana: sisällis- + sota): sota, joka on jonkin maan sisällä. Sisällissodassa maa ei 

taistele toista maata vastaan, vaan maan ihmiset taistelevat toisiaan vastaan. 

 

tekniikka erilaiset laitteet ja koneet. Esimerkiksi erilaiset keksinnöt ovat tekniikkaa. 

tekniikkaa → tekniikka 

varustaa laivastoja (varustaa (1)→ laivasto) valmistella, kehittää ja rakentaa laivoja. Monta laivaa 

muodostaa laivaston. Laivoja rakennettiin ja niihin lisättiin tavaroita niin, että niillä pystyi 

lähtemään pitkälle matkalle 

 


