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Sanasto, luku 4 

 

Sanastoa alalukuun 4.1  

 

emämaa (yhdyssana: emä, eli äiti + maa) maa, johon siirtomaat liitettiin. Esimerkiksi Iso-Britannia 

oli monien siirtomaiden emämaa. 

emämaahan → emämaa 

emämaihin → emämaa 

 

hyötyminen verbi hyötyä (1) se, että yrittää saada tai saa hyötyä eli etua eli jotakin itselle tärkeää 

tai hyvää jostakin. Esimerkiksi ”hän hyötyi opetuksesta” tarkoittaa, että hänelle on ollut opetuksesta 

apua. 

hyötymistä → hyötyminen 

 

imperialismi tässä yhteydessä: siirtomaiden valloittaminen niin, että maa yrittää saada itselleen 

mahdollisimman paljon alueita 

imperialismiksi → imperialismi 

imperialismissa →  imperialismi 

 

kateellinen tunne kun harmittaa jokin, mitä joku toinen on saanut ja haluaisi itse samaa. 

Esimerkiksi ”hän on kateellinen Matin autosta” tarkoittaa, että hän olisi halunnut myös samanlaisen 

auton ja häntä harmittaa, että Matilla on auto. 

kateellisia → kateellinen  

 

kaupankäynti (yhdyssana: kauppa + käynti) se kun ihmiset myyvät ja ostavat tavaroita 

kauppasatama (yhdyssana: kauppa + satama) paikka, johon laivat tulevat ja jossa ostetaan ja 

myydään tavaroita ja muita asioita 

kauppasatamiin → kauppasatama 

 

keskenään yhdessä, ilman muita 
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kolonialismi maan valloittaminen toiselta, esimerkiksi alkuperäiskansalta. Maasta yritetään saada 

mahdollisimman paljon raaka-aineita ja muuta hyötyä.  

kolonialismiksi → kolonialismi 

 

liittää (1) laittaa yhteen. Jos kaksi palaa pannaan kiinni toisiinsa, voidaan sanoa, että ne liitetään 

yhteen. 

 

löytöretkeilijä (yhdyssana: löytö + retkeilijä) ihminen, joka tekee löytöretkiä eli matkoja, joiden 

tarkoituksena on etsiä jotakin, tavallisesti uusia alueita tai matkustusreittejä 

löytöretkeilijät → löytöretkeilijä  

 

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

Afrikka, Amerikka ja Australia. 

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

Amerikka, Eurooppa ja Australia. 

mantereen → manner 

 

raaka-aine aine, jota tarvitaan jonkin asian tai esineen tekemiseen. Esimerkiksi puu on paperin 

raaka-aine. 

raaka-aineita → raaka-aine 

 

siirtomaa alue tai maa, jonka jokin toinen valtio (eli maa) on ottanut itselleen. Esimerkiksi 

Ranskalla on ollut siirtomaita Afrikassa.  

siirtomaat → siirtomaa 

siirtomaita → siirtomaa 

 

sivistävät → sivistää 

sivistää tässä yhteydessä: opettaa eurooppalaisia tapoja, ajatuksia ja kulttuuria 
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vallata (4) ottaa itselleen 

valloittaa (1) tehdä valloitus eli ottaa maata joltakin toiselta maalta 

valloittaminen verbi valloittaa (1). Se kun ottaa itselleen maan tai alueen. 

valloittamisesta → valloittaminen 

valloittamista → valloittaminen 

valloittavat → valloittaa 

valloittivat → valloittaa 

valtasivat → vallata 


