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Sanastoa alalukuun 8.3 

aggressiivinen tässä yhteydessä: vahva, voimakas, tehokas 

aggressiivista→ aggressiivinen 

 

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

aseita → ase 

 

asemasotaa → asemasota 

asemasota (yhdyssana: asema + sota) sota, jossa pysytään paikallaan eli pidetään sama paikka eli 

asema 

 

epäonnistua (yhdyssana epä- + onnistua, 1) ei onnistunut, se, mitä yritettiin, ei tapahtunut. 

Esimerkiksi ”kakku epäonnistui” tarkoittaa, että kakun tekemisessä meni jotakin pieleen ja kakusta 

ei tullut hyvä. 

epäonnistui → epäonnistua 

 

haavoittuneet → haavoittunut 

haavoittunut (verbi haavoittua, 1) sellainen, joka on loukkaantunut pahasti eli on saanut pahan 

haavan tai muun vamman sodassa 

 

hyökkäsi→ 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  

 

joukko ryhmä, tässä yhteydessä: sotajoukot eli ryhmä sotilaita  

joukkonsa → joukko 

 

julistaa sota → ilmoittaa, että on sodassa maata vastaan. Esimerkiksi jos ”Itävalta-Unkari julisti 

sodan Serbialle” Itävalta-Unkari ilmoitti, että se on sodassa Serbiaa vastaan. 

julisti sodan → julistaa sota 
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juoksuhaudoissa → juoksuhauta 

juoksuhaudoistaan → juoksuhauta 

juoksuhauta (yhdyssana: juoksu + hauta)  

maahan kaivettu oja tai käytävä, jossa sotilaat olivat ja juoksivat  

juoksuhautoja (monikon partitiivi) → juoksuhauta 

 

kaasu aineen yksi muoto, jossa aine on ilmassa. Esimerkiksi happi tai vesihöyry ovat kaasuja. 

kaasut→ kaasu 

 

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

tarkoittaa, että sotilaat eivät totelleet sääntöjä tai käskyjä. 

kapinoivat → kapinoida 

 

konetuliase (yhdyssana: kone + tuli + ase) pyssy,  

ase, jolla pystyy ampumaan monta luotia peräkkäin.  

Esimerkiksi konekivääri on konetuliase 

konetuliaseet→ konetuliase 

 

 

kranaatit → kranaatti 

kranaatti ase, joka heitetään ja joka räjähtää 

 

 

levisivät → levitä 

levittivät tauteja (→ levittää,→ tauti) saivat aikaan sen, että monet tulivat kipeäksi eli sairastuivat 

levittää (1) viedä jotakin moneen paikkaan. Esimerkiksi ”levittää tietoa” tarkoittaa, että antaa tai 

vie tietoa mahdollisimman monelle. 

levitä (4)tässä yhteydessä: mennä ihmisestä toiseen 

 

liittolainen tässä yhteydessä: maat, jotka ovat toistensa kanssa yhteistyössä ja samalla puolella ovat 

liittolaisia 

 

loppukesä kesän loppupuoli, loppuosa 

loppukesästä → loppukesä 
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länsirintama (yhdyssana: länsi + rintama) lännessä oleva → rintama eli taistelupaikka. Tässä 

yhteydessä: ensimmäisen maailmansodan rintama, jossa toisella puolella oli Saksa ja toisella 

puolella Ranska. 

 

maatila paikka, jossa viljellään esimerkiksi ruokaa tai muita kasveja tai kasvatetaan eläimiä 

ruoaksi. Maatilalla usein myös asutaan. 

maatiloilla → maatila 

 

manner iso, yhtenäinen pala maata. Ikään kuin todella suuri saari. Mantereita ovat esimerkiksi 

Afrikka, Amerikka ja Australia. 

 

myrkyllinen sellainen aine, joka on haitallinen tai tappaa.  

Esimerkiksi kärpässieni on myrkyllinen: jos sitä syö,  

tulee kipeäksi tai kuolee.  

myrkylliset → myrkyllinen 

 

oli valloittanut → valloittaa 

 

osapuolen→ osapuoli  

osapuolet → osapuoli  

osapuoli toisiaan vastaan olevat sodan osat.  

osapuolien → osapuoli 

 

propaganda vaikuttaminen, se että yritetään kovasti vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja siihen, mitä 

he ajattelevat esimerkiksi toisesta maasta  

propagandalla → propaganda 

propagandassa → propaganda 

 

päästä voitolle (voitolle → voitto) päästä sellaiseen tilanteeseen, että on voittamassa tai että saattaa 

voittaa. 

pääsivät voitolle → päästä voitolle 

 

rannikko mantereen (→ manner) se osa, joka koskee mereen 

rannikoille → rannikko 
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raskaita tappioita → raskas tappio 

raskas tappio iso häviö, se, että häviää pahasti ja esimerkiksi paljon sotilaita kuolee 

 

rintama taistelupaikka, se paikka, jossa sodassa käydään taisteluja eli taistellaan 

rintamalinja (yhdyssana: rintama + linja) se kohta, missä sotaa käydään sillä hetkellä. 

Rintamalinjan molemmilla puolilla on eri maiden sotilaat.  

rintamalla → rintama 

 

sairaanhoito (yhdyssana: sairas + hoito) sairaan eli kipeän ihmisen hoitaminen 

sairaanhoitoa → sairaanhoito 

 

sotarintama (yhdyssana: sota + rintama) paikka, jossa sotaa käydään eli jossa soditaan 

sotarintamalta → sotarintama 

 

sotia (1) käydä sotaa, taistella 

sotimaan → sotia 

 

sukellusvene (yhdyssana: sukellus + vene) vene,  

eli alus, joka pystyy uimaan kokonaan veden alla  

 

sukellusveneiden → sukellusvene 

 

syöpäläinen hyönteinen, joka on  

loinen esimerkiksi ihmisessä.  

Esimerkiksi täit ovat syöpäläisiä. 

 

syöpäläiset (monikon nominatiivi) → syöpäläinen 

 

taistella (3) käydä sotaa, sotia, tapella 

taisteltiin → taistella 

 

tappio häviäminen, se että ei voita vaan häviää 
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tauteihin → tauti 

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

 

tehdas paikka, jossa tehdään koneiden avulla  

tavaroita tai materiaaleja  

Esimerkiksi ”paperitehdas” tekee paperia.  

tehtaissa → tehdas 

 

upottaa (1) tehdä niin, että laiva ei pysy pinnalla vaan uppoaa veden alle. Esimerkiksi jos kiven 

heittää veteen, se uppoaa. 

 

vallata (3) ottaa itselleen 

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

 

vihamielinen (yhdyssana viha + mieli) on vihainen jollekulle tai jotakuta kohtaan. Esimerkiksi 

”hän suhtautui naapuriinsa vihamielisesti” tarkoittaa, että joku suhtautui naapuriin vihaisesti. 

vihollinen ystävän vastakohta, joku tai jotakin, jonka kanssa on → vihamielinen suhde 

 

voitto häviön tai häviämisen vastakohta. Esimerkiksi se joukkue, joka tekee jalkapallopelissä 

enemmän maaleja, saa voiton eli voittaa (1) 

voittoja → voitto 

 

ärsyttäminen (verbi ärsyttää, 1) yrittää saada joku suuttumaan, häiritä, härnätä. Esimerkiksi 

”ampiaisen surina ärsyttää minua” tarkoittaa, että tulen vihaiseksi, kun ampiainen lentää ympärilläni 

ja kuulen sen äänen. 

ärsyttämistä→ ärsyttäminen  
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