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Sanasto, luku 8 

 

Sanastoa alalukuun 8.1 

 

aiheuttaa (1) saada jotakin tapahtumaan. Esimerkiksi ”huutaminen aiheuttaa kurkkukipua” 

tarkoittaa, että jos huutaa, kurkku voi tulla kipeäksi 

aiheuttivat → aiheuttaa 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijaa → armeija 

 

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

aseet → ase 

aseita → ase 

 

asevarustelu (yhdyssana ase + varustelu) se että maat alkavat koota ja hankkia (→)  itselleen aseita  

(esimerkiksi tykit, miekat, pistoolit, ja kiväärit) (→ ase) 

 

ehkäisevät → ehkäistä 

ehkäistä (3) tässä yhteydessä: estää, varmistaa, että jotakin ei tapahdu 

 

hankkia (1) tehdä niin, että saa itselleen jotakin. Ottaa tai ostaa itselleen. Esimerkiksi ”hankit 

kirjan” tarkoittaa, että esimerkiksi lainasit tai ostit kirjan ja nyt sinulla on se. 

hankkivat → hankkia 

 

hiili tässä yhteydessä: aine, jota poltetaan ja saadaan lämpöä.  

Kun esimerkiksi puuta poltetaan, syntyy hiiltä. 

hiiltä → hiili 
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innokas sellainen, joka haluaa mielellään tehdä jotakin. Esimerkiksi ”hän oli innokas 

opiskelemaan” tarkoittaa, että joku halusi kovasti opiskella ja opiskeli mielellään. 

innokkaita → innokas 

 

kateellinen On sitä, kun jollakulla on kateus. Kateus on tunne, kun harmittaa jokin, mitä joku 

toinen on saanut ja haluaisi itse samaa. Esimerkiksi ”hän on kateellinen Matin autosta” tarkoittaa, 

että hän olisi halunnut myös samanlaisen auton ja häntä harmittaa, että Matilla on auto. 

kateellisia → kateellinen 

 

kehitettiin → kehittää  

kehitti → kehittää 

kehittivät → kehittää 

kehittyneempi → kehittynyt 

kehittynyt (verbi kehittyä, 1) sellainen, joka on muuttunut, tässä yhteydessä: nykyaikaisemmaksi 

kehittää (1) muutta jotakin, usein paremmaksi tai nykyaikaisemmaksi 

 

kemianteollisuuden→ kemianteollisuus 

kemianteollisuus (yhdyssana kemian + → teollisuus) teollisuus (eli tehtaat), joka tuottaa erilaisia 

kemikaaleja eli aineita. 

 

kokeilemaan → kokeilla 

kokeilla (3) yrittää jotakin, tunnustella, testata jotakin. Esimerkiksi ”kokeilin housuja” tarkoittaa, 

että puit housut, jotta saisit tietää, miltä ne tuntuvat ja näyttävät ja ovatko ne sopivat. 

 

laajentua (1) tulla isommaksi 

laajentui → laajentua 

 

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

ovat laivasto. 

laivastoa → laivasto 

laivastoaan → laivasto 

 

levisivät → levitä 

levitä (4) tässä yhteydessä: mennä isommalle alueelle 
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levoton rauhallisen vastakohta. Esimerkiksi ”luokassa oli levotonta” tarkoittaa, että oppilaat eivät 

istuneet rauhallisesti ja hiljaa paikallaan. 

levotonta → levoton 

liiton → liitto 

liitot → liitto 

 

liitto sopimus yhteistyöstä 

liittoon → liitto 

 

puolustaa (1) suojella, yrittää estää toisen maan sotilaiden tulo maahan 

puolustusliittoja → puolustusliitto 

puolustusliitto (yhdyssana: puolustus + liitto) sopimus siitä, että maat puolustavat (→ puolustaa) 

maitaan toisilta mailta yhdessä ja auttavat toisiaan, jos joku maa yrittää hyökätä eli tulla väkisin 

maahan 

 

rikas sellainen, jolla on paljon rahaa 

rikkaampi → rikas 

 

ruhtinaskunnat → ruhtinaskunta 

ruhtinaskunnista→ ruhtinaskunta 

ruhtinaskunta (yhdyssana ruhtinas + kunta) maa. Ruhtinaskunta hallitsee eli johtaa ruhtinas eli 

johtaja, esimerkiksi kuningas 

ruhtinaskuntia → ruhtinaskunta 

 

siirtomaa alue tai maa, jonka jokin toinen valtio (eli maa) on ottanut itselleen. Esimerkiksi 

Ranskalla on ollut siirtomaita Afrikassa.  

siirtomaita → siirtomaa 

 

solmi → solmia 

solmia (1) tässä yhteydessä: tehdä sopimus, päättää 

solmivat → solmia 

solmivat puolustusliittoja (solmia, 1) tässä solmiminen tarkoittaa liiton eli yhteistyön aloittamista 

maan puolustamisessa 
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suursota (yhdyssana suur- eli iso ja sota) sota, joka oli isolla alueella ja johon osallistui monta eri 

maata 

suursotia → suursota 

 

suursotiin → suursota 

 

tasapaino tässä yhteydessä: se, että  

kaikki maat ovat yhtä voimakkaita eli vahvoja 

tasapainopolitiikan → tasapainopolitiikka 

tasapainopolitiikka (yhdyssana tasa + paino + politiikka) jos esimerkiksi ihmisellä on hyvä 

tasapaino, hän ei kaadu helposti. Politiikka tarkoittaa yhteisistä asioista päättämistä. 

Tasapainopolitiikassa kaikki maat olivat yhtä vahvoja, joten oli rauhallista.  

 

tehdas paikka, jossa tehdään koneiden avulla  

tavaroita tai materiaaleja. 

 Esimerkiksi ”paperitehdas” tekee paperia.  

tehtaita → tehdas 

 

teollistua (1) saada enemmän tehtaita, tulla sellaiseksi, että on paljon tehtaita. Jos maa teollistuu, 

sinne tulee paljon tehtaita ja tavaroita tehdään enemmän tehtaissa kuin ennen.  

 

teräs eräänlainen rauta, metalli  

terästä→ teräs 

 

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

myydään 

tuotteita → tuote 

 

valloitus (verbi valloittaa, verbityyppi 1) kun maa on ottanut itselleen jonkin alueen, se on tehnyt 

valloituksen eli on valloittanut alueen 

valloituksista → valloitus 

valtio on useimmiten sama asia kuin maa, esimerkiksi ”Suomen valtio” 

valtioksi→ valtio 

 

voimakas vahva 

voimakkaampi → voimakas  
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