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Sanasto, luku 7 

 

Sanastoa lukuun alalukuun 7.1 

 

antautua (1) luovuttaa, lopettaa taisteleminen ja antaa aseet pois 

antautui → antautua 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijalla → armeija 

armeijalle → armeija 

armeijan → armeija 

 

aselepo (yhdyssana: ase + lepo) tauko sodasta. Aselevon aikana ei ole vielä tehty rauhaa, mutta on 

sovittu, että ei sodita. 

 

asukas ihminen, joka asuu jollakin alueella, on sen alueen asukas. Esimerkiksi suomessa asuu noin 

5,5 miljoonaa ihmistä eli Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta. 

asukkaat → asukas 

 

autonomia se, että maa saa päättää itse asioistaan mutta kuitenkin vähemmän kuin sellainen maa, 

joka on itsenäinen 

autonomian → autonomia 

 

eivät luovuttaneet → luovuttaa 

 

hallita (verbityyppi 5) 1)käyttää (usein tärkeintä) valtaa. Esimerkiksi ”kuningas hallitsee maata” 

tarkoittaa, että kuningas päättää kaikista maan asioista. 
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heimo ryhmä ihmisiä, jotka ovat sukua toisilleen ja joilla on sama kieli ja kulttuuri 

heimoja → heimo 

 

hyökkäyksen → hyökkäys 

hyökkäys se, kun maa hyökkää toiseen maahan → hyökätä 

hyökkäämään → hyökätä 

hyökätä (4) tässä yhteydessä: mennä toista maata kohti, yrittää päästä maahan sodassa. Esimerkiksi 

”Saksa hyökkäsi Ranskaan” tarkoittaa, että Saksan → armeija syöksyi, ryntäsi tai meni taistelemalla 

eli sotimalla kohti Ranskaa ’ 

 

itsenäistyy → itsenäistyä 

itsenäistyä (verbityyppi 1) tulla itsenäiseksi, tässä yhteydessä: irrota toisesta maasta ja perustaa 

oma maa eli valtio. Esimerkiksi ”Suomi itsenäistyi” tarkoittaa, että Suomi irtosi Venäjästä ja 

Suomesta tuli oma valtio. 

 

julistautua (1) ilmoittaa, että on jotakin. ”Julistautui itsenäiseksi” tarkoittaa, että maa ilmoitti 

julkisesti, että se on itsenäinen. 

 

kauppakumppani (yhdyssana: kauppa + kumppani) tässä yhteydessä: maa, jonka kanssa käytiin 

paljon kauppaa eli jolle myytiin ja jolta ostettiin paljon asioita 

kauppasaarron → kauppasaarto 

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) ostavat ja myytävät asiat 

kauppatavaroita → kauppatavara 

 

keisari hallitsija, kuten kuningas 

 

koostua (1) muodostua pienemmistä osista. Esimerkiksi palapeli koostuu monesta pienestä palasta. 

koostui → koostua 
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kristinusko uskonto, jonka pyhä kirja on Raamattu, jossa uskotaan Jumalaan ja Jumalan poikaan 

Jeesukseen, josta käytetään myös nimeä ”Jeesus Kristus” 

kristinuskoa → kristinusko 

kristitty ihminen, joka kuuluu kristilliseen kirkkoon, esimerkiksi katoliseen kirkkoon. 

kristittyjä → kristitty 

 

kuljettaa (1) viedä tai tuoda. Esimerkiksi ”posti kuljetti paketin” tarkoittaa, että posti vei paketin 

toisesta paikasta toiseen paikkaan. 

laivasto iso määrä laivoja muodostaa laivaston. Esimerkiksi kaikki armeijan (→ armeija) laivat 

ovat laivasto. 

 

liitettiin → liittää 

liittää (1)laittaa yhteen, tehdä jostakin jonkin osa. Jos kaksi palaa pannaan kiinni toisiinsa, voidaan 

sanoa, että ne liitetään yhteen. 

 

luovuttaa (1) tässä yhteydessä: lopettaa, antaa periksi 

 

lääni tässä yhteydessä: tietty, yhteisesti sovittu alue maasta 

läänien → lääni 

läänistä → lääni 

 

murre puhekielen muoto. Samaa kieltä mutta eri murretta puhuvat eri tavalla, mutta ymmärtävät 

toisiaan. Suomen kieli jaetaan esimerkiksi itä- ja länsimurteisiin. 

murteita → murre 

 

painostaa (1) vaatia koko ajan tai toistuvasti jotakin joltakulta 

 

piirittää (1) mennä jonkin ympärille ja estää muita tulemasta sieltä ulos 
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rauhanneuvottelu (yhdyssana: rauha + neuvottelu) keskustelu, jossa sovitaan rauhasta 

rauhanneuvottelut → rauhanneuvottelu 

rauhansopimuksessa → rauhansopimus 

rauhansopimus (yhdyssana: rauha + sopimus) sopimus siitä, että sota loppuu ja on rauha. 

Sopimuksessa voidaan kertoa, mitä asioita maiden pitää tehdä tai mitä maat eivät saa tehdä, jotta 

rauha pysyy. 

 

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

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

sisällissotaan → sisällissota 

 

solmia (1) tässä yhteydessä: sopia, päättää 

solmittiin → solmia 

 

suostutella (3) pyytä jotakuta tekemään jotakin ja yrittää saada joku tekemään jotakin 

suostutteli → suostutella 

 

syntyi → syntyä 

syntyä (1) tässä yhteydessä: tulla, tapahtua tai muodostua 

 

taistelu tappeleminen, sotiminen toista maata vastaan sodassa, osa sotaa 

taistelut → taistelu 

 

talonpoika tässä yhteydessä: maanviljelijä 

talonpojat → talonpoika 

 

tasavalta sellainen valtio, jolla ei ole pysyvää johtajaa, vaan johtaja valitaan esimerkiksi lyhyeksi 

ajaksi kerrallaan tai maata johtaa ryhmä ihmisiä 
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terva aine, jota tehtiin polttamalla puuta tietyllä tavalla. Tervaa tarvittiin esimerkiksi veneiden ja 

kattojen käsittelemiseen niin, että ne kestivät hyvin vettä ja säätä.  

 

upseeri eräänlainen johtaja armeijassa 

upseerit → upseeri 

 

vallankumous (yhdyssana: valta + kumous) vallan vaihtuminen.  

Vallankumouksessa vaihtuu se, miten tai kuka maata  

hallitsee (→ hallita). 

 

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

valloitti → valloittaa 

 

vetäytyisivät → vetäytyä 

vetäytyivät → vetäytyä 

vetäytyä (1) tässä yhteydessä: lähteä taaksepäin, perääntyä, lähteä pakoon toisen armeijan tieltä 
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