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Sanastoa alalukuun 7.3 

 

aate ajattelutapa eli se, miten jostakin asiasta ajatellaan. 

aatelinen tässä yhteydessä: säätyjen ylin ryhmä, jolla oli eniten valtaa ja rahaa 

aateliset → aatelinen 

 

alkeellinen sellainen, joka ei ole kovin kehittynyt. Yksinkertainen, ei kovin pitkälle suunniteltu tai 

vanhanaikainen 

alkeellista → alkeellinen 

 

ammatti se, mitä ihminen tekee työnään. Ammatteja ovat esimerkiksi opettaja, lääkäri ja 

bussinkuljettaja. 

ammattia → ammatti 

ammattikunnan → ammattikunta 

ammattikunnissa → ammattikunta 

ammattikunta (yhdyssana: ammatti + kunta) samaa ammattia harjoittavat eli samaa työtä tekevät 

muodostavat ammattikunnan. Esimeriksi leipurit muodostavat leipureiden ammattikunnan. 

ammattikuntaan → ammattikunta 

ammattikuntajärjestelmä (yhdyssana: ammattikunta + järjestelmä) systeemi, jossa ihmisten piti 

kuulua ammattikuntaan, jos halusi harjoittaa jotakin tiettyä ammattia. Ammattikuntajärjestelmässä 

esimerkiksi sepät (→ seppä) kuuluivat seppien ammattikuntaan. 

 

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

joka on itsenäinen 

autonomian → autonomia 

 

edustaja ihminen, joka toimii jonkin maan tai ryhmän puolesta. Esimerkiksi jos poliitikko menee 

ulkomaille puhumaan Suomen asioista, hän on Suomen edustaja. 

edustajat → edustaja 
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ei toistuisi → toistua 

 

elintaso se, miten ihmiset elävät ja mitä asioita heillä on tai ei ole. Jos elintaso on hyvä, ihmisillä on 

kaikki, mitä he tarvitsevat. 

 

erottautua (1) tulla erilaiseksi, ottaa etäisyyttä eli välimatkaa, olla vähemmän lähellä kuin 

aikaisemmin 

 

fennomaaneiksi → fennomaani 

fennomaani ihminen, joka kannatti suomalaisuusaatetta 

fennomaanien → fennomaani 

fennomaanit → fennomaani 

 

harjoittaa (1) tehdä jotakin jatkuvasti, pitää yllä. Jos joku esimerkiksi harjoittaa ammattiaan se 

tarkoittaa, että hän tekee ammattinsa työtä. 

harjoittaa (1) tehdä jotakin jatkuvasti, pitää yllä. Jos joku esimerkiksi harjoittaa uskontoaan, se 

tarkoittaa, että hän tekee uskontoonsa liittyviä asioita, esimerkiksi rukoilee. 

harjoittamisessa → harjoittaa 

harjoittamisessa → harjoittaa 

harjoittivat → harjoittaa 

 

höyrysaha (yhdyssana: höyry + saha) höyryllä toimiva laitos, jossa voidaan sahata isoja puita 

laudoiksi 

höyrysahoja → höyrysaha 

 

kannattaja sellainen, joka on jonkun puolella eli kannattaa jotakin. Esimerkiksi ”olen Real 

Madridin kannattaja” tarkoittaa, että on peleissä Real Madrid -joukkueen puolella ja toivoo sen 

voittoa. 

kannattajille → kannattaja 

kannatus se, että ihmiset kannattavat jotakin eli ovat asian puolella 
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kannatusta → kannatus 

 

kansa tietyn maan tai alueen ihmiset tai ihmiset, jotka kuuluvat yhteen ja ovat samanlaisia niin että 

muodostavat kansan, jolla on yhteisiä piirteitä. 

kansallisuusaate eli nationalismi ajatus siitä, että on kansoja, joilla on yhteinen maa, kieli, uskonto 

ja kulttuuri  

kansasta → kansa 

 

kehitettiin → kehittää 

kehittää (1) muutta jotakin, usein paremmaksi tai nykyaikaisemmaksi 

 

kerjäläinen ihminen, joka joutuu kerjäämään eli pyytämään ruokaa tai rahaa muilta ihmisiltä. Verbi 

kerjätä (4) 

kerjäläiset → kerjäläinen 

 

kylvämään → kylvää 

kylvää (1) laittaa siemenet maahan, jotta niistä kasvaisi uusia kasveja 

 

levisi → levitä 

levitä (4) mennä uusille alueille tai uusiin maihin 

 

liikenneyhteydet → liikenneyhteys 

liikenneyhteys (yhdyssana: liikenne + yhteys) reitti tai tapa, jolla voidaan liikkua paikasta toiseen. 

Esimerkiksi junarata tai tie on liikenneyhteys. 

 

luonnonvarat (yhdyssana: luonto + varat) luonnosta saatavat aineet, joita myymällä saa rahaa 

 

maaseudulle → maaseutu 

maaseutu alue kaupungin ulkopuolella. Maaseudulla on vähemmän taloja ja asukkaita ja enemmän 

peltoja (→ pelto) ja metsää 
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maatalous se, että viljellään maata tai kasvatetaan eläimiä ruoaksi 

 

mallikansalainen (yhdyssana: malli + kansalainen) sellainen ihminen, joka toimii juuri oikein ja 

hyvin ja josta muiden saman maan asukkaiden on hyvä ottaa mallia ja esimerkkiä 

mallikansalaisia → mallikansalainen 

 

määritellä (3) kertoa, millainen jokin on ja mitä siihen kuuluu ja mitä ei 

 

noudattaa (1) toimia jonkin mukaan. Esimerkiksi ”hän noudatti sääntöjä” tarkoittaa, että hän teki 

kuten säännöissä sanotaan. 

 

nälkävuodet (yhdyssana: nälkä + vuosi) vuodet, joiden aikana on ollut nälänhätä eli ruokaa on ollut 

vähän ja ihmisiä on kuollut nälkään 

nälänhätä (yhdyssana: nälkä + hätä) tilanne, jossa todella monilta ihmisiltä puuttuu ruokaa ja 

ihmiset sairastuvat ja kuolevat, koska ruokaa ei ole. 

 

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

perustivat → perustaa 

perustivat → perustaa 

 

politiikka yhteisistä (yhteiskunnan → yhteiskunta) asioista päättäminen 

politiikkaan → politiikka 

 

rautatie tie, jossa junat kulkevat 

 

 

 

 

 

Kuva: CodeCondo/Pixabay 
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sallia (1) antaa lupa, vastakohta kieltää (1) 

sallittiin → sallia  

 

seppä tekee esineitä metallista  

sepän → seppä 

 

 

sisävesi (yhdyssana: sisä + vesi) vesi, esimerkiksi järvi, joka on sisämaassa (→ sisämaa) eikä siis 

ole meri 

sisävesille → sisävesi 

 

sivistyneitä → sivistynyt 

sivistynyt sellainen, joka tietää paljon asioita, oppinut. Verbi sivistyä (1). 

sivistää (1) tässä yhteydessä: opettaa tietoja ja taitoja, esimerkiksi lukemista, kirjoittamista ja 

laskemista 

 

säädyt → sääty 

sääty ryhmiä, joihin ihmiset ennen kuuluivat. Ryhmään tultiin syntymällä tiettyyn sukuun. Ihminen 

ei siis itse voinut valita tai vaihtaa säätyään. 

sääty ryhmä, johon ihminen kuului. Ryhmään tultiin syntymällä tiettyyn sukuun. Ihminen ei siis 

itse voinut valita tai vaihtaa säätyään. 

säätyihin → sääty 

 

tasa-arvo se, että kaikkia ihmisiä pidetään yhtä arvokkaina ja kaikki kohdellaan samalla tavalla ja 

kaikilla on samat mahdollisuudet 

tasa-arvoa → tasa-arvo 

 

tauteihin → tauti 

tauteja → tauti 

tauti sairaus, jos ihmisellä on jokin tauti, hän on sairas eli kipeä. Esimerkiksi flunssa on tauti. 

Kuva: Kanerva Teuvo, Museovirasto – Musketti 
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tehdas paikka, jossa tehdään koneiden avulla tavaroita  

tai materiaaleja Esimerkiksi ”paperitehdas” tekee 

paperia.  

 

tehokas sellainen, jossa saadaan tehtyä paljon lyhyessä ajassa. Jos ihminen on tehokas, hän saa 

tehtyä paljon työtä nopeasti ja hyvin. 

tehokkaammaksi → tehokas 

 

tehtaissa → tehdas 

tehtaita → tehdas 

 

teollistuminen (verbi: teollistua, verbityyppi 1) se, että tulee paljon tehtaita (→ tehdas) ja tavaroita 

aletaan tehdä enemmän tehtaissa 

teollistumisessa → teollistuminen 

teollistunut sellainen, johon on tullut paljon tehtaita ja tavaroita on jo alettu tehdä paljon tehtaissa. 

Verbi teollistua (1) 

 

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

antoi rahaa. 

tukivat → tukea 

 

tuomareita → tuomari 

tuomari tässä yhteydessä: oikeudessa se ihminen, joka antaa tuomion eli kertoo ja osittain päättää, 

millaisen rangaistuksen rikoksesta saa 

 

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

myydään 

tuotteiden → tuote 

tuotteita → tuote 

 

Kuva: OpenClipart-Vectors/Pixabay 
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tutkinnot → tutkinto 

tutkinto saadaan jonkin asian opiskelun ja esimerkiksi kokeen tekemisen jälkeen. Esimerkiksi 

ylioppilaskirjoituksiin osallistumisen tavoitteena on suorittaa ylioppilastutkinto eli tulla 

ylioppilaaksi. 

 

työolosuhde (yhdyssana: työ + olo + suhde) se, millaisissa tiloissa ja tilanteissa töitä tehdään. Jos 

työolosuhteet ovat hyvät, työ on turvallista. 

työolosuhteet → työolosuhde 

 

työvoima työtä tekevät ihmiset ovat työvoimaa 

 

työväenliike työväkeen kuuluvien ihmisten yhteinen toiminta, jonka tavoite oli parantaa työtä 

tekevien ihmisten asemaa ja olosuhteita 

työväenliikkeen → työväenliike 

työväenluokan → työväenluokka 

työväenluokka (yhdyssana työ + väki + luokka) se osa (yhteiskunnan)ihmisistä, jotka tekivät (usein 

raskasta) palkkatyötä, esimerkiksi tehtaiden työntekijät 

työväenyhdistyksissä → työväenyhdistys 

työväenyhdistyksiä → työväenyhdistys 

työväenyhdistys (yhdyssana työväki + yhdistys) yhdistys, eli kerho tai ryhmä, joka yritti vaikuttaa 

työtä tekevien ihmisten asioihin, olosuhteisiin ja järjesti toimintaa työväkeen kuuluville ihmisille 

 

uudistuksia → uudistus 

uudistus asian muuttaminen erilaiseksi kuin ennen 

 

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

tarkoittaa, että hän saa päättää monista asioista perheessä. 

 

valtaa → valta 
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vastustaa (1) olla jotakin vastaan, olla hyväksymättä, haitata jotakin. Esimerkiksi ”vastustan 

rasismia” tarkoittaa, että ei pidä rasismista ja yrittää toimia niin, että rasismia ei olisi. 

vastustivat → vastustaa 

 

yhdistys ihmisten yhdessä perustama ryhmä tai kerho, jolla on jokin tehtävä tai yhteinen harrastus. 

Esimerkiksi työväenyhdistykset järjestivät erilaisia tapahtumia ja ohjelmaa työläisille. 

yhdistysten → yhdistys 

yhdistystoiminta (yhdyssana: yhdistys + toiminta) se, että ihmiset perustavat yhdistyksiä eli 

kerhoja, jotka liittyvät johonkin asiaan. Esimerkiksi työväenyhdistys hoitaa työväkeen kuuluvien 

asioita. 

 

yhteiskunnallinen sellainen, joka liittyy yhteiskuntaan eli ihmisten yhdessä muodostaman eli 

tekemän, järjestetyn kokonaisuuden toimintaan. Esimerkiksi ”suomalainen yhteiskunta” tarkoittaa 

suomessa asuvia ihmisiä ja sen yhteisesti sovittua toimintaa. 

yhteiskunnallinen sellainen, joka liittyy yhteiskuntaan eli ihmisten yhdessä muodostaman eli 

tekemän, järjestetyn kokonaisuuden toimintaan. Esimerkiksi ”suomalainen yhteiskunta” tarkoittaa 

suomessa asuvia ihmisiä ja sen yhteisesti sovittua toimintaa. 

yhteiskunnallinen sellainen, joka liittyy yhteiskuntaan eli ihmisten yhdessä muodostaman eli 

tekemän, järjestetyn kokonaisuuden toimintaan. Esimerkiksi ”suomalainen yhteiskunta” tarkoittaa 

suomessa asuvia ihmisiä ja sen yhteisesti sovittua toimintaa. 

yhteiskunnallisista → yhteiskunnallinen 

yhteiskunnallisista → yhteiskunnallinen 

yhteiskunnallisten → yhteiskunnallinen 

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. 

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. 


