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Sanastoa alalukuun 8.4 

 

ehkäistä (3) estää, varmistaa, että jotakin ei tapahdu 

 

ei ollut sodittu → sotia 

eivät hallinneet → hallita 

 

hajosi → hajota 

hajota tässä yhteydessä: lakata olemasta. Kun ”Neuvostoliitto hajosi” monet valtiot itsenäistyivät 

Neuvostoliitosta ja lopulta Neuvostoliittoa ei enää ollut. 

 

hallinnassa → hallinta 

hallinta tässä yhteydessä: alueen pitäminen itsellä ja siitä päättäminen  

hallintaansa → hallinta 

 

hallita (5) tässä yhteydessä: käyttää (usein tärkeintä) valtaa. Esimerkiksi ”kuningas hallitsee maata” 

tarkoittaa, että kuningas päättää maan asioista. 

 

häpeällinen nolo, sellainen, mikä hävettää eli tuntuu nololta 

 

häpeärauha (yhdyssana: häpeä + rauha) häpeä on tunne, joka tulee, kun joutuu nolon tilanteeseen. 

Tässä yhteydessä Saksa siis antoi rauhalle nimen, joka kertoi, että rauha oli Saksalle nolo.  

 

itsenäistyivät → 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. 
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juutalainen juutalaiseen uskontoon kuuluva 

juutalaiset → juutalainen 

juutalaisia → juutalainen 

 

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

muodostavat kansan, jolla on yhteisiä piirteitä. 

kansat → kansa 

 

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

tarkoittaa, että sotilaat eivät totelleet sääntöjä tai käskyjä. 

kapinoimaan → kapinoida 

 

keisari hallitsija, kuten kuningas 

keisarit→ keisari 

 

kokoontua (1) tulla samaan paikkaan tapaamiseen 

kokoontuivat → kokoontua 

 

menetyksistä → menetys 

menetys se, että on menettänyt jotakin eli on esimerkiksi joutunut antamaan jotakin pois 

 

miehittivät → miehittää 

miehittää (1) jos jonkun maan sotilaat tulevat alueelle ja ottavat sen itselleen, he miehittävät alueen 

 

muutoksia → muutos 

muutos se, että joku tai jokin muuttuu, tulee erilaiseksi kuin ennen 

 

neuvottelu keskustelu, jossa yritetään saada jokin asia ratkaistua. Esimerkiksi 

”rauhanneuvottelussa” yritetään saada aikaan rauha. 
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neuvotteluja → neuvottelu 

 

nöyryyttää nolata, saada hävettävään, noloon tilanteeseen 

oli nöyryytetty → nöyryyttää 

 

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

perusti→ perustaa  

 

pula jotakin ei ole tarpeeksi. Esimerkiksi ”meillä on pula vedestä” tarkoittaa, että meillä ei ole 

lainkaan tai tarpeeksi vettä. 

 

raja esimerkiksi kahden valtion välille sovittu ”viiva”, joka erottaa maat toisistaan on raja. Kohta, 

jossa maa tai kaupunki vaihtuu toiseksi, on raja. 

rajat → raja 

rajoitetaan → rajoittaa 

rajoittaa (1) tässä yhteydessä: määrätä, kuinka iso armeija saa olla.  

Rajoittaminen tarkoittaa sitä, että jollekin asialle määrätään rajat, 

 joita ei saa ylittää. Esimerkiksi tiellä ”nopeusrajoitus” tarkoittaa sitä,  

että on määrätty, kuinka kovaa saa ajaa eli nopeutta rajoitetaan. 

 

ratkaisu tässä yhteydessä: lopputulos, se, mitä neuvotteluissa lopuksi päätetään 

ratkaisua→ ratkaisu 

 

rauhanehdot→ rauhanehto 

 

rauhanehto se, millä ehdoilla eli edellytyksillä tulee rauha. Se, mitä osapuolet vaativat, jotta tulee 

rauha. Esimerkiksi jos rauhanehtona on alueen luovuttaminen, toinen maa joutuu antamaan toiselle 

maalle jonkin alueen, jotta tulee rauha. 
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rauhanomainen sellainen, joka haluaa rauhaa 

rauhanomaisia → rauhanomainen 

 

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

Ranskalla on ollut siirtomaita Afrikassa. 

siirtomaistaan → siirtomaa  

 

sotia (1) käydä sotaa, taistella 

 

syyllinen sellainen, joka on tehnyt jotakin, usein väärää. Esimerkiksi virheen ”syyllinen” tai 

”syyllinen” virheeseen on se, joka on tehnyt virheen. 

 

tappio häviäminen, se että ei voita vaan häviää ja ehkä menettää jotakin, kuten maata tai rahaa 

tappioita → tappio 

 

tasapuolinen tässä yhteydessä: sellainen, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla, yhtä hyvin tai 

huonosti 

tasapuolista→ tasapuolinen 

 

valtakunta maa eli valtio 

 

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

valtiot →  valtio 

 

voimakas vahva 

voimakkain → voimakas 
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voittaa (1) häviämisen vastakohta, se, että esimerkiksi tulee kilpailussa ensimmäiseksi 

 

voittajamaa (yhdyssana: voittaja + maa): maa, joka on voittanut 

voittajamaiden → voittajamaa  

voittajamaille → voittajamaa 

 

voittaja se, joka on voittanut sodan (→ voittaa) 

voittajille → voittaja 

 

 


