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Sanastoa alalukuun 7.5 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijassa → armeija 

 

arvosteli → arvostella 

arvostella (3) kritisoida, sanoa (usein kielteinen) mielipide jostakin asiasta. 

 

bolsevikeiksi → bolsevikki 

bolsevikit → bolsevikki 

bolsevikki Leninin kannattajat 

 

eduskunnassa → eduskunta 

eduskunta Suomen asioista, esimerkiksi laeista päättävä ryhmä. Ryhmässä on 200 ihmistä, jotka 

suomalaiset ovat äänestäneet päättämään asioista. 

eduskuntaa → eduskunta 

 

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

ulkomaille puhumaan Suomen asioista, hän on Suomen edustaja. 

 

ehdokas ihminen, jota voi äänestää vaaleiksi. Esimerkiksi ne, joita voi äänestää 

presidentinvaaleissa, ovat presidenttiehdokkaita. 

ehdokkaan → ehdokas 

ehdokkaista → ehdokas 

 

ei lakkoiltu → lakkoilla 

eivät kunnioittaneet → kunnioittaa 
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eivät olleet äänestäneet → äänestää 

 

hajotettiin → hajottaa 

hajottaa (1) tässä yhteydessä: lopettaa, purkaa 

 

hallita (5) 1)käyttää (usein tärkeintä) valtaa. Esimerkiksi ”kuningas hallitsee maata” tarkoittaa, että 

kuningas päättää kaikista maan asioista. 

hallitus maan asioista päättävä ryhmä, johon kuuluu ministereitä → ministeri 

 

hyväksyttiin → hyväksyä 

hyväksyä (1) tässä yhteydessä: antaa lupa johonkin, sanoa, että jokin käy eikä olla asiaa vastaan 

 

häpeä tunne, joka voi tulla, kun on tehnyt jotakin väärää, noloa tai on tehnyt jonkin asian huonosti 

 

itsenäistymisjulistus (yhdyssana: itsenäistyminen + julistus) maan ilmoitus siitä, että se on 

itsenäinen valtio eikä osa jotakin toista maata 

itsenäistyisi → itsenäistyä 

itsenäistyy → itsenäistyä 

itsenäistyä (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. 

itsenäisyyden → itsenäisyys 

itsenäisyys tässä yhteydessä: se, että maa on oma valtio eikä ole osa jotakin toista maata 

 

jääkäreiksi → jääkäri 

jääkäri tässä yhteydessä: suomalaiset, jotka opiskelivat sotataitoja ensimmäisen maailmansodan 

aikana Saksassa 

jääkärit → jääkäri 
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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. 

kannattajia → kannattaja 

 

kansanedustaja (yhdyssana: kansan + edustaja) päättäjä, joka on valittu eduskuntaan vaaleissa 

äänestämällä  

kansanedustajat → kansanedustaja 

 

kapinoida (2) olla esimerkiksi sääntöjä tai johtajaa vastaan. Esimerkiksi ”sotilaat kapinoivat” 

tarkoittaa, että sotilaat eivät totelleet sääntöjä tai käskyjä. 

kapinoivat → kapinoida 

 

karkottaa ajaa tai viedä pois maasta  

 

kehittyä (1) muuttua tai tulla joksikin. Esimerkiksi ”koulu kehittyy” tarkoittaa, että koulu muuttuu. 

Yleensä ”kehittyä” tarkoittaa, että tulee paremmaksi tai nykyaikaisemmaksi. 

kehityksestä → kehitys 

kehitys tarkoittaa jonkin tai jonkun muuttumista joksikin toiseksi, usein paremmaksi → kehittyä 

 

kommunistinen tässä yhteydessä: sellainen, jossa eletään kommunismin aatteen mukaan. 

Kommunistisessa maassa ajatus on, että kaikki omistetaan yhdessä ja kaikille jaetaan yhtä paljon. 

kommunistisen → kommunistinen 

 

konflikti riita 

konfliktin → konflikti 

 

kova tässä yhteydessä: luja, ankara 

kovia → kova 
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kunnioittaa (1) arvostaa jotakin, pitää jotakin tai jotakuta arvokkaana. Esimerkiksi ”hän kunnioitti 

lakia” tarkoittaa, että ihminen ei rikkonut lakia vaan noudatti sitä, koska piti lain noudattamista 

tärkeänä. 

 

lakko tässä yhdessä: ihmiset eivät suostu menemään töihin. Lakon tarkoituksena on saada joku 

suostumaan johonkin vaatimukseen eli johonkin asiaan, joka halutaan 

lakkoilla (3) mennä lakkoon. Lakko on sitä, että ei suostu menemään töihin. Lakon tarkoituksena 

on saada joku suostumaan johonkin vaatimukseen eli johonkin asiaan, joka halutaan 

lakkoilu lakkoon meneminen, verbi → lakkoilla 

lakkoilua → lakkoilu  

lakossa → lakko 

 

levisi → levitä 

levitä (4) mennä uusille alueille tai uusiin maihin 

 

levoton vastakohta rauhallinen. Esimerkiksi ”luokassa oli levotonta” tarkoittaa, että oppilaat eivät 

istuneet rauhallisesti ja hiljaa paikallaan. 

levottomat → levoton 

 

maanpako kun joku karkotetaan (→ karkottaa) maasta, hänet määrätään maanpakoon. 

maanpaosta → maanpako 

 

maaseudulla → maaseutu 

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

peltoja (→pelto) ja metsää 

 

ministeri  hallituksen (→ hallitus) jäsen, jolla on jokin tehtävä hallituksessa. Esimerkiksi 

”liikenneministeri” vastaa maan liikenneasioista. 
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myönsi → myöntää 

myöntää (1) tässä yhteydessä: antaa jotakin, antaa lupa, sanoa kyllä. Esimerkiksi ”hän myönsi 

minulle luvan poissaoloon” tarkoittaa, että sain häneltä luvan olla poissa. 

 

nousivat valtaan → nousta valtaan 

nousta (3) valtaan  tässä yhteydessä: alkaa johtaa maata 

 

oikeuksiaan → oikeus 

oikeus lupa tehdä jotakin. Esimerkiksi ”sinulla on oikeus puhua” tarkoittaa, että saat puhua. 

 

pelto paikka, jossa kasvatetaan ruokaa, esimerkiksi viljapellolla kasvatetaan viljaa 

 

perua muuttaa suunnitelma takaisin. Esimerkiksi ”ilmoittautumisen peruminen” tarkoittaa, että on 

ensin ilmoittautunut jonnekin ja sitten ilmoittaa, ettei tulekaan. 

perui → perua 

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

perustettiin → perustaa 

 

perustivat → perustaa 

 

porvaristo tässä yhteydessä: porvareiden eli rikkaiden ryhmä, ihmiset, jotka eivät kuuluneet 

työväkeen 

 

presidentti tässä yhteydessä: maan johtaja, joka valitaan aina tietyksi ajaksi kerrallaan 

presidenttiä → presidentti 

 

puhemies (yhdyssana: puhe + mies) eduskunnan puheenjohtaja. Puhemies esimerkiksi jakaa 

puheenvuorot eduskunnassa. 
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pääministeri (yhdyssana: pää + ministeri) hallituksen tärkein → ministeri, hallituksen johtaja.  

pääministeriä → pääministeri 

 

ristiriidat → ristiriita 

ristiriita se, että asiat eivät sovi yhteen. Ihmisten välillä ristiriita voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

he ajattelevat asioista aivan eri tavoilla ja heidän on vaikea saada sovittua asiaa. 

 

sortokausi (yhdyssana: sorto + kausi) vuodet 1890–1905 ja 1908–1917, jolloin Venäjä halusi tehdä 

Suomesta venäläisemmän maan. Sortokausista käytetään nimiä ensimmäinen ja toinen sortokausi. 

 

suojelemaan → suojella 

suojella (3) puolustaa jotakuta joltakin, suojata jotakuta tai jotakin, varmistaa, ettei mitään pahaa 

tapahdu jollekulle 

 

suurlakko (yhdyssana: suur- + lakko) iso lakko. Lakko, johon osallistui todella paljon ihmisiä. 

 

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

ei siis itse voinut valita tai vaihtaa säätyään. 

säätyjä → sääty 

säätyvaltiopäivät (yhdyssana: sääty + valtiopäivät) asioiden päättämissysteemi, jossa asioista 

päättivät eri säätyjen (→ sääty) edustajat (→ edustaja)  

 

taistelutaito (yhdyssana: taistelu + taito) taidot ja asiat, joita on hyvä osata sodassa 

taistelutaitoja → taistelutaito 

 

tilapäinen eli väliaikainen. Sellainen, jonka on tarkoitus olla vain lyhyen aikaa, pysyvän vastakohta 

 

toiveikas sellainen, joka toivoo ja uskoo, että jokin asia, jota on toivottu paljon, toteutuu 

toiveikkaita → toiveikas 
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työnantaja (yhdyssana: työ + anataja) se, joka antaa työn työntekijälle, usein yrityksen, esimerkiksi 

tehtaan omistaja. 

työnantajat → työnantaja 

työnantajien → työnantaja 

 

työväen → työväki 

työväenliike (yhdyssana: työväki + liike) työväkeen kuuluvien ihmisten yhteinen toiminta, jonka 

tavoite oli parantaa työtä tekevien ihmisten asemaa ja olosuhteita 

työväki (yhdyssana: työ + väki eli ihmiset) ihmiset, jotka kävivät (usein huonosti palkatuissa) töissä 

 

vaaleissa → vaalit 

vaalit se, kun äänestetään esimerkiksi presidentistä tai kansanedustajista. Esimeriksi 

eduskuntavaaleissa valitaan uudet kansanedustajat eli ne, jotka pääsevät eduskuntaan. 

 

vaati → vaatia 

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

ihminen haluaa ehdottomasti tavata rehtorin. 

 

vaikuttaa (verbityyppi 1) tässä yhteydessä: yrittää toimia niin, että asioihin tulisi muutosta.  

Esimerkiksi ”Matti vaikutti päätökseeni” tarkoittaa, että päätös johtui ainakin vähän Matista. 

 

vallankumouksen → vallankumous 

vallankumouksesta → vallankumous 

vallankumous (yhdyssana: valta + kumous) (→ kumota) vallan vaihtuminen. Vallankumouksessa 

vaihtuu se, miten tai kuka maata hallitsee (→ hallita). 

vallankumousta → vallankumous  

 

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

tarkoittaa, että hän saa päättää monista asioista perheessä. 
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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. 

vastustettiin → vastustaa 

 

venäläistämistoimet (yhdyssana: venäläistäminen + toimi) teot joilla Suomesta yritettiin tehdä 

venäläisempi ja enemmän osa Venäjää. 

venäläistämistoimista → venäläistämistoimet 

 

yhteiskunnan → yhteiskunta 

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. 

 

yhtenäistämistoimet (yhdyssana: yhtenäistää + toimi) teot eli asiat, joilla Suomesta yritettiin tehdä 

enemmän osa Venäjää eli yhtenäistää Suomea ja Venäjää 

yhtenäistämistoimia → yhtenäistämistoimet 

 

yleinen ja yhtäläinen äänioikeus se, että kaikki aikuiset ihmiset saavat → äänestää ja kaikilla on 

vain yksi ääni eli kaikkien äänestys vaikuttaa yhtä paljon 

 

äänestettiin → äänestää 

äänestyslappu (yhdyssana: äänestys + lappu) paperi,  

johon vaaleissa ilmoitettiin oma ehdokas.  

äänestyslappuun → äänestyslappu 

äänestävät → äänestää 

äänestää (1) antaa ääni eli olla mukana päättämässä jostakin. 

Esimerkiksi ”äänestää presidentinvaaleissa” tarkoittaa, että  

voi antaa yhden äänen jonkin presidentiksi pyrkivän  

eli presidenttiehdokkaan puolesta  

Kuva: Vantaan kaupunginmuseo / finna.fi 


