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Sanastoa alalukuun 7.6 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijassa → armeija 

 

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

aseita → ase 

 

avustaa (verbityyppi 1), auttaa 

avusti → avustaa 

 

eduskuntavaaleissa → eduskuntavaalit 

eduskuntavaalit (yhdyssana: eduskunta + vaalit) vaalit, joissa valitaan eduskunta eli Suomen 

asioista, esimerkiksi laeista, päättävä ryhmä. Nykyään ryhmässä on 200 ihmistä, jotka suomalaiset 

ovat äänestäneet päättämään asioista. 

 

eivät hyväksyneet → hyväksyä 

 

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

tarkoittaa, että kuningas päättää kaikista maan asioista. 

hallituksensa → hallitus 

hallitus maan asioista päättävä ryhmä 

 

hyväksyä (1) tässä yhteydessä: suhtautua asiaan hyvin, olla sitä  mieltä, että asia on oikein 

 

itsenäisyyden → itsenäisyys 

itsenäisyys tässä yhteydessä: se, että maa on oma valtio eikä ole osa jotakin toista maata 
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jakautua (1) mennä pienempiin osiin. Jos esimerkiksi jokin ”jakautui kahtia” se tarkoittaa, että se 

meni kahteen osaan. 

jakautuivat → jakautua 

 

järjestäytyi → järjestäytyä 

järjestäytyivät → järjestäytyä 

järjestäytynyt → järjestäytyä 

järjestäytyä (1) tässä yhteydessä: perustaa eli aloittaa jokin ryhmä tai yhdistys.  

jääkäreitä → jääkäri 

jääkäri tässä yhteydessä: suomalaiset, jotka opiskelivat sotataitoja ensimmäisen maailmansodan 

aikana Saksassa 

 

kaarteista → kaarti 

kaarti tässä yhteydessä: vapaaehtoisten ihmisten ryhmä, joka esimerkiksi valvoi järjestystä kadulla 

ja osallistui myöhemmin sisällissotaan 

kaartit → kaarti 

 

kannattaa (verbityyppi 1) tässä yhteydessä: olla jonkun puolella. Esimerkiksi ”kannatan Real 

Madridia” tarkoittaa, että on peleissä Real Madrid -joukkueen puolella ja toivoo sen voittoa 

kannattivat → kannattaa 

 

kansalaisoikeus (yhdyssana: kansalainen + oikeus) se, mitä jonkin maan eli valtion jäsen saa tehdä. 

Esimerkiksi äänestäminen on monissa maissa kansalaisoikeus. 

 

kansalaisoikeutensa → kansalaisoikeus 

 

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

kerjätä (4) 

kerjäläisiä → kerjäläinen 
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kostaa (1) jos tekee toiselle jotakin ikävää siksi, että toinen on tehnyt jotakin, tekee koston eli 

kostaa. 

kosti → kostaa 

 

kumota (verbityyppi 4) tässä yhteydessä hävittää, tuhota, peruuttaa. Kumoamisen jälkeen jotakin ei 

enää ole. Esimerkiksi ”laki kumottiin” tarkoittaa, että laki peruttiin ja sitä ei enää ollut.  

 

kunnallisvaaleihin → kunnallisvaalit 

kunnallisvaaleissa → kunnallisvaalit 

kunnallisvaalit vaalit, joissa valitaan eli äänestetään ryhmä, joka päättää kaupungin asioista  

 

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

suostumaan johonkin vaatimukseen.  

lakkoilivat → lakkoilla 

lakkoilla (3) mennä lakkoon → lakko 

lakot → lakko 

 

linnoitustyö työ, jossa rakennetaan linnoitusta eli esimerkiksi muuria, jota tarvitaan sodassa 

puolustautumiseen 

linnoitustöitä → linnoitustyö 

 

maaseudulla → maaseutu 

maaseudulta → maaseutu 

maaseudun → maaseutu 

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

peltoja (→pelto) ja metsää 

 

nousi valtaan → nousta valtaan 

nousta (3) valtaan tässä yhteydessä: alkaa johtaa maata 
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nälänhätä (yhdyssana: nälkä + hätä) tilanne, jossa todella monilta ihmisiltä puuttuu ruokaa ja 

ihmiset sairastuvat ja kuolevat, koska ruokaa ei ole. 

 

olosuhde tilanne, se millaiset olot on. Esimerkiksi ”huonot sääolosuhteet” tarkoittaa, että sää on 

huono. 

olosuhteisiin → olosuhde 

 

omaisuus ne tavarat ja rahat, jotka kuuluvat jollekulle eli jotka joku omistaa. Esimerkiksi ”hänellä 

on paljon omaisuutta” tarkoittaa, että ihminen on rikas eli hänellä on paljon esimerkiksi rahaa ja 

tavaraa. 

omaisuutensa → omaisuus 

omaisuuttaan → omaisuus 

 

omistukseen → omistus 

omistus se, että jokin asiaa kuuluu jollekulle. ”Tämä on minun omistuksessani” tarkoittaa, että 

jokin asia on minun omani. 

 

osapuoli toisiaan vastaan olevat sodan osat.  

osoittaa (1) mieltään kertoa julkisesti mitä mieltä on jostakin asiasta, osallistua mielenosoitukseen 

osoittivat mieltään → osoittaa mieltään  

 

paeta (verbityyppi 6) lähteä pakoon, karata, lähteä karkuun. Esimerkiksi ”hän pakeni vankilasta” 

tarkoittaa, että hän karkasi eli lähti vankilasta. 

 

pelto paikka, jossa kasvatetaan ruokaa, esimerkiksi viljapellolla kasvatetaan viljaa 

 

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

perustivat → perustaa 
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punakaarteihin → punakaarti 

punakaarti (yhdyssana: punainen + kaarti) sisällissodassa ja ennen sitä ollut punaisten (eli lähinnä 

työväen) ryhmä 

punakaartilainen ihminen, joka kuului punakaartiin → punakaarti 

punakaartilaisten → punakaartilainen 

 

ratkaiseva sellainen, mikä ratkaisee jonkin asian tai esimerkiksi pelin. Esimerkiksi ”joukkue teki 

ratkaisevan maalin” tarkoittaa, että joukkue teki sen maalin, jonka vuoksi joukkue voitti koko pelin. 

ratkaisevan → ratkaiseva 

 

saavuttaa (verbityyppi 1) saada (kiinni) jotakin. Esimerkiksi ”saavutin ensimmäisen sijan 

kilpailussa” tarkoittaa, että tuli ensimmäiseksi kilpailussa. 

saavuttivat → saavuttaa 

 

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

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

 

suojelusjoukot ryhmät, jotka suojelevat maata ja ihmisiä ja huolehtivat siitä, että maassa on 

järjestys 

 

taistelu tappeleminen toista osapuolta (→ osapuoli) vastaan sodassa, osa sotaa 

taisteluiden → taistelu 

taisteluista → taistelu 

 

talonpoika tässä yhteydessä: maanviljelijä, jolla oli oma maatila 

talonpoikia → talonpoika 

 

taudit → tauti 

tauti sairaus, jos ihmisellä on jokin tauti, hän on sairas eli kipeä. Esimerkiksi flunssa on tauti. 
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tehdas paikka, jossa tehdään koneiden avulla 

tavaroita tai materiaaleja Esimerkiksi ”paperitehdas” tekee paperia.  

 

 

tehdastyö (yhdyssana: tehdas + työ): työ, jota tehdään  

tehtaassa eli paikassa, jossa tehdään koneiden avulla isoja määriä esimerkiksi tavaroita. 

tehdastyöstä → tehdastyö 

 

tehtaista → tehdas 

 

teloitettiin → teloittaa 

teloittaa (1) tappaa, usein rangaistuksena jostakin. Jos joku määrätään kuolemaan rangaistukseksi, 

tappamista sanotaan teloitukseksi. 

teloitukset → teloitus 

teloitus se, kun joku tapetaan, usein rangaistuksena jostakin 

 

torppari maanviljelijä, jolla ei ollut omaa maata. Torpparit olivat vuokranneet maansa niiltä, jotka 

omistivat maata. 

torpparit → torppari 

 

turvaton turvallisen vastakohta 

turvattomat → turvaton 

t 

yöväenluokan → työväenluokka 

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

raskasta) palkkatyötä, esimerkiksi tehtaiden työntekijät 

 

 

Kuva: OpenClipart-Vectors/Pixabay 
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vaatia (1) ilmoittaa että haluaa jotakin. Esimerkiksi ”minä vaadin tavata rehtorin” tarkoittaa, että 

ihminen haluaa ehdottomasti tavata rehtorin. 

vaativat → vaatia 

 

vallankumouksen → vallankumous 

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

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

 

vallata (3) ottaa itselleen 

vallattua → vallata 

 

vankileireille → vankileiri 

vankileireillä → vankileiri 

vankileiri (yhdyssana: vanki + leiri) paikka, jossa vankeja säilytettiin 

 

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 

 

verinen sellainen, missä käytetään paljon väkivaltaa ja kuolee ja haavoittuu paljon ihmisiä 

 

vuokra raha, joka maksetaan, kun jotakin asiaa lainataan. Jos esimerkiksi asuu asunnossa, jonka 

joku toinen omistaa, omistajalle maksetaan asumisesta rahaa eli vuokraa. 

vuokraa → vuokra 

vuokralla → vuokra 

vuokria → vuokra 

 

yhteisomistajuus (yhdyssana: yhteinen + omistajuus) se, että asiat omistetaan eli ne kuuluvat  

kaikille yhteisesti 
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yksityisomaisuuden → yksityisomaisuus 

yksityisomaisuus (yhdyssana: yksityinen + omaisuus) tavarat ja rahat, jotka kuuluvat vain yhdelle 

ihmiselle, eivät esimerkiksi valtiolle 

 

äänestivät → 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 


