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Sanastoa alalukuun 3.3 

 

alempiarvoinen sellainen, jolla on vähemmän arvoa, joka ei ole yhtä arvokas tai tärkeä kuin muut 

alempiarvoisina → alempiarvoinen 

 

ase väline taistelussa. Esimerkiksi tykit, miekat ja pistoolit ovat aseita. 

aseita → ase 

 

epätasa-arvo (yhdyssana: epä- + tasa-arvo) se, että ihmiset eivät ole tasa-arvoisia eli ihmisiä ei 

kohdella samalla lailla ja heillä ei ole samoja oikeuksia ja mahdollisuuksia 

ei kohdeltu → kohdella 

 

häpeällinen nolo, hävettävä asia. Asia, josta ei haluaisi puhua tai jota ei haluaisi näyttää muille. 

häpeällisenä → häpeällinen 

 

itsenäisesti itse, ilman muiden apua, neuvoja tai sääntöjä 

 

jakautua (1) mennä moneen eri osaan 

jakautui → jakautua 

kaappauksien → kaappaus 

kaappaus jonkin asian tai ihmisen ottaminen itselle ilman lupaa  

kansalaisoikeudet → kansalaisoikeus 

kansalaisoikeus (yhdyssana: kansalainen + oikeus) se, mitä jonkin maan eli valtion jäsen saa tehdä. 

Esimerkiksi äänestäminen on monissa maissa kansalaisoikeus. 

kauppasaarto (yhdyssana: kauppa + saarto) se, että jonkin maan kanssa ei käydä kauppaa eli sille ei 

myydä eikä siltä osteta tavaroita 

kauppasaartoon → kauppasaarto 

 

kauppatavara (yhdyssana: kauppa + tavara) asiat ja esineet, joita ostetaan ja myydään 

kauppatavaroita → kauppatavara 
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kieltää orjuuden lopettaa orjien pitämisen, tehdä orjien pitämisestä laitonta 

 

kohdella (3) pitää, hoitaa. Jos sanotaan, että ”hän kohteli minua huonosti” voidaan tarkoittaa, että 

hän esimerkiksi käyttäytyi minua kohtaan ilkeästi. 

 

kolmiokauppa (yhdyssana: kolmi + kauppa) tässä yhteydessä: kolmen eri osapuolen (→  osapuoli) 

kaupankäynti eli ostaminen ja myyminen 

 

konekivääreitä → konekivääri 

konekivääri (yhdyssana: kone + kivääri) pyssy, ase, jolla pystyy ampumaan monta luotia peräkkäin. 

 

maatila paikka, jossa viljellään esimerkiksi ruokaa tai muita kasveja tai kasvatetaan eläimiä. 

Maatilalla usein myös asutaan.  

maatiloilla → maatila 

maatiloille → maatila 

maatiloja → maatila 

 

manner iso, yhtenäinen pala maata. Ikään kuin todella suuri saari. Mantereita ovat Afrikka, 

Amerikka, Euraasia, Etelämanner ja Australia. 

 

murha se, että tappaa toisen tarkoituksella 

murhata (4) tehdä murha (→) tappaa joku 

murhattiin → murhata 

 

oli tuhoutunut → tuhoutua 

 

olosuhde tilanne, se millaiset olot on. Esimerkiksi ”huonot sääolosuhteet” tarkoittaa, että sää on 

huono. 

olosuhteet → olosuhde 
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omaisuus ne tavarat ja rahat, jotka kuuluvat jollekulle eli jotka joku omistaa. Esimerkiksi ”hänellä 

on paljon omaisuutta” tarkoittaa, että ihminen on rikas eli hänellä on paljon esimerkiksi rahaa ja 

tavaraa. 

omaisuutta → omaisuus 

 

orja ihminen, joka tekee työtä toiselle ihmiselle ilman palkkaa. Usein orjat ovat toisen ihmisen 

omaisuutta eli toinen ihminen omistaa orjan. 

orjakauppiaille → orjakauppias 

orjakauppias (yhdyssana: orja + kauppias) ihminen, joka myy orjia 

orjat → orja 

orjia → orja 

orjiksi → orja 

orjista → orja 

orjuuden → orjuus 

orjuudesta → orjuus 

orjuus orjien pitäminen ja käyttäminen 

orjuudesta→ orjuus 

orjuutta → orjuus 

 

osapuoli toisiaan vastaan olevat sodan tai muun tapahtuman eri osat.  

osapuolina → osapuoli 

 

osavaltio (yhdyssana: osa + valtio) liittovaltion (→ liittovaltio) osa, joka päättää joistakin asioistaan 

itse. Yhdysvalloissa on nykyään 50 osavaltiota. 

osavaltiot → osavaltio 

 

palkan → palkka 

palkka raha tai muu asia, jonka maksetaan tai annetaan, kun tekee työtä. 

palkkaa → palkka 

perustelivat → perustella 

perustella (3) tässä yhteydessä: kertoa, miksi jotakin pitää tehdä tai mikä on syy jollekin asialle 
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plantaaseiksi → plantaasi 

plantaasi todella iso maatila, jossa  

kasvatetaan yleensä vain yhtä kasvia 

plantaasit → plantaasi 

 

 

puuvilla tässä yhteydessä: kasvi, 

 josta saadaan tehtyä lankaa ja kangasta.  

puuvillaa → puuvilla 

 

 

 

rannikko mantereen (→ manner) se osa, joka koskee mereen 

 

rikastua (1) tulla rikkaammaksi eli saada enemmän rahaa 

rikastuivat → rikastua 

 

sisällissodassa → sisällissota 

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

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

 

sisämaa se osa mantereesta (→ manner), joka ei ole lähellä merta. Rannikon (→ rannikko) 

vastakohta. 

sisämaasta → sisämaa 

 

sovitella (3) ratkaista riitaa, saada aikaiseksi sopu eli se, että ei enää olisi riitaa 

 

sukellusvene (yhdyssana: sukellus + vene) vene,  

eli alus, joka pystyy uimaan kokonaan veden alla  

sukellusveneitä → sukellusvene 

 

 

 

 bobbycrim/Pixabay 
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tasa-arvoinen se, että kaikki ovat yhtä arvokkaita ja kaikilla on samat oikeudet 

tasa-arvoisiksi → tasa-arvoinen 

 

 

tuhoutua (1) mennä todella pahasti rikki usein niin pahasti, ettei enää voi tai kannata korjata 

 

tukea (1) tässä yhteydessä: auttaa. Esimerkiksi ”hän tuki minua rahallisesti” tarkoittaa, että tukija 

antoi rahaa. 

 

tuote tässä yhteydessä: jokin ihmisen tekemä eli valmistama tavara tai aine, jota ostetaan ja myydään 

tuotteet → tuote 

tuotteita → tuote 

tuotteille → tuote 

 

tullimaksu (yhdyssana: tulli + maksu) tässä yhteydessä: raha, joka pitää maksaa tavaroista, jotka 

tuodaan maahan muista maista 

tullimaksuja → tullimaksu 

 

välejä → välit 

välit tässä yhteydessä: se, miten esimerkiksi maat suhtautuvat toisiinsa. Jos välit ovat hyvät, ei ole 

mitään riitaa. 

 


