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Sanastoa alalukuun 4.2 

 

armeija jonkin maan sotilaat ja muut sotavarusteet. Esimerkiksi ”Suomen armeija” tarkoittaa 

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijan → armeija 

 

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

aseet → ase 

 

ei jaettu → jakaa 

 

heikko vahvan vastakohta. Tässä yhteydessä: sellainen, jolla on vain vähän voimaa 

 

huume aine, joka vaikuttaa aivojen ja hermojen toimintaan. Esimerkiksi kannabis, amfetamiini ja 

LSD ovat huumeita. 

huumeen → huume 

huumeen → huume 

huumeesta → huume 

huumetta → huume 

 

jakaa (1) tässä yhteydessä: laitaa osiin niin, että jokainen maa saa jonkin osan 

 

kapina vallassa olevien vastustaminen. Kapinassa vastustetaan niitä, joiden pitäisi määrätä ja 

päättää asioista. 

kapinaksi → kapina 

kapinan → kapina 

kapinassa → kapina 

kapinat → kapina 

 

keisari kiinan hallitsija, ikään kuin kuningas 

keisarin → keisari 

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

keksintö. 

keksintöjä → keksintö 
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kiinnostunut (verbi kiinnostua, 1) sellainen, joka pitää jotakin mielenkiintoisena ja haluaa tutustua 

siihen tai tietää siitä lisää. Esimerkiksi ”olen kiinnostunut elokuvista” tarkoittaa, että haluan katsoa 

elokuvia ja tietää niistä enemmän. 

 

levitä (4) mennä uusille alueille tai uusiin maihin 

 

menetti → menettää 

menettää (1) joutua antamaan pois jotakin. Jos ihminen menettää esimerkiksi kaikki rahansa 

hänellä ei enää ole rahaa. 

 

oli jaettu → jakaa 

oli sulkeutunut → sulkeutua 

oli levinnyt → levitä 

 

 

posliini aine, josta tehdään usein astioita,  

esimerkiksi kuppeja tai lautasia  

posliinia → posliini 

 

 

 

 

satama paikka, johon laivat tulevat  

satamia → satama  
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silkki kangas, jonka tekeminen keksittiin Kiinassa.  

silkkiä → silkki 

 

 

 

sulkeutua (1) mennä kiinni tässä yhteydessä: olla itsekseen, ilman muita 

 

talonpoika (yhdyssana: talo + poika) tässä yhteydessä: maanviljelijä 

talonpoikien → talonpoika 

talonpojat → talonpoika 

 

tehokas sellainen, jossa saadaan tehtyä paljon lyhyessä ajassa. Jos ase on tehokas, sillä pystyy 

tappamaan paljon ihmisiä nopeasti. 

tehokkaita → tehokas 

 

tulivat riippuvaiseksi → tulla riippuvaiseksi 

tulla (3) riippuvaiseksi tulla sellaiseksi, että on pakko saada jotakin tai tulee todella huono olo. Jos 

on esimerkiksi tullut riippuvaiseksi kahvista, saa päänsäryn, jos ei saa kahvia. 

 

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

myydään 

tuotteen → tuote 

tuotteista → tuote 

 

vaatia (1) ilmoittaa että haluaa jotakin. Esimerkiksi ”minä vaadin tavata rehtorin” tarkoittaa, että 

ihminen haluaa ehdottomasti tavata rehtorin. 

vaativat → vaatia 

 

valta jonkun mahdollisuus määrätä asioista. Esimerkiksi ”hänellä on paljon valtaa perheessä” 

tarkoittaa, että hän saa päättää monista asioista perheessä. 

valtansa → valta 
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verisesti niin, että vuotaa paljon verta, julmasti, paljolla väkivallalla. Tässä yhteydessä: niin, että 

todella moni kuoli.  

 

yhteiskunta (yhdyssana: yhteis- eli yhteinen + kunta) ihmisten yhdessä muodostama eli tekemä, 

järjestetty kokonaisuus. Esimerkiksi ”suomalainen yhteiskunta” tarkoittaa suomessa asuvia ihmisiä 

ja sen toimintaa, josta on yhteisesti sovittu. 

 

ylimystö yhteiskunnassa ylimpänä olevat ihmiset, ne ihmiset, joilla on eniten valtaa ja rahaa 

ylimystöä → ylimystö 


