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Sanasto, luku 10 

 

Sanastoa alalukuun 10.1 

 

akselivallat toinen ryhmä eli osapuoli toisessa maailmansodassa   

akselivalloiksi → akselivallat 

 

aluelaajennus (yhdyssana: alue + laajennus) jonkin maan tai alueen tekeminen isommaksi 

ottamalla siihen lisää maata 

 

arjalainen tässä yhteydessä: pohjoinen ihmisrotu, erityisesti saksalaiset, ei-juutalaiset 

arjalaisen →arjalainen 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijaa → armeija 

 

arvelivat → arvella 

arvella (3) pohtia, arvata, miettiä 

 

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

aseita → ase 

 

asevelvollisuuden → asevelvollisuus 

asevelvollisuus pakko mennä armeijaan (→ armeija) ja osallistua sotaan, jos on tarve 
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edustaja ihminen, joka toimii jonkin maan tai ryhmän puolesta. Esimerkiksi jos poliitikko menee 

ulkomaille puhumaan Suomen asioista, hän on Suomen edustaja. 

edustajat → edustaja 

 

eivät reagoineet → reagoida 

 

erosi → erota 

erota (4) lähteä pois jostakin. Esimerkiksi ”hän erosi työstään” tarkoitti, että hän lähti pois työstään. 

 

hyökkää → 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  

 

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

 

ihmisrodun → ihmisrotu 

ihmisrotu (yhdyssana: ihminen + rotu) tässä yhteydessä: perimältään eli geeneiltään ja 

ulkonäöltään samanlaiset ihmiset, tietyn väriset ihmiset. Tieteessä ei ole voitu osoittaa, että ihmiset 

kuuluisivat eri rotuihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vanha opetustaulu ihmisroduista. Kuva: Finna / Turun museokeskus. CC BY-ND 4.0 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.fi


  

Lisenssin tiedot: Hissu-historiaa ja suomea, jonka tekijät ovat Sofia Hyötyläinen ja Susanna Sainio, 
on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Eikaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen 

3 

 

 

imperiumi maa, joka hallitsee suurta osaa koko maailmasta 

imperiumin → imperiumi 

 

jalostaa (1) tässä yhteydessä: kehittää, tehdä, luoda 

 

johtaa (1) tässä yhteydessä: viedä johonkin, aiheuttaa jotakin 

johtavat → johtaa 

juutalainen juutalaiseen uskontoon kuuluva 

juutalaiset → juutalainen 

juutalaiset → juutalainen 

 

järkyttyneitä → järkyttynyt 

järkyttynyt (verbi järkyttyä, 1) hämmästynyt, pelästynyt 

 

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 

 

kansallismielinen sellainen, joka on kansallisuusaatteen eli nationalismin kannattaja ja uskoo, että 

on kansoja, joilla on oma maa, kieli ja kulttuuri 

kansallismielisten → kansallismielinen 

 

liberalismi aate, joka kannattaa ihmisten vapautta, eli mahdollisuutta tehdä asioita ilman kieltoja ja 

rajoituksia 

 

Juutalaisuuden tunnus daavidintähti.  

Kuva: Tatutati/Pixabay 
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liitettiin → liittää 

 

liiton → liitto 

liitti → liittää 

liitto sopimus yhteistyöstä 

liittää (1) tässä yhteydessä: tehdä toisen maan osaksi 

 

nationalismi eli kansallisuusaate ajatus siitä, että on kansoja, joilla on yhteinen maa, kieli, uskonto 

ja kulttuuri  

 

oikeistolainen sellainen, joka on politiikassa (→ politiikka) oikealla. Oikealla olemiseen eli 

oikeistolaisuuteen kuuluu muun muassa vapaiden markkinoiden suosiminen, → liberalismi ja → 

nationalismi (→ nationalismi) 

oikeistolaisten → oikeistolainen 

 

politiikka yhteisistä (yhteiskunnan → yhteiskunta) asioista päättäminen 

 

rauhansopimuksen → rauhansopimus 

rauhansopimuksessa → rauhansopimus 

rauhansopimus (yhdyssana: rauha + sopimus) sopimus siitä, että sota loppuu ja on rauha. 

Sopimuksessa voidaan kertoa, mitä asioita maiden pitää tehdä tai mitä maat eivät saa tehdä, jotta 

rauha pysyy. 

 

reagoida (2) toimia jonkin asian vuoksi, kokea jokin reaktio. Esimerkiksi jos joku koskettaa 

olkapäähän ja kääntyy katsomaan, kuka se oli, voidaan sanoa, että reagoi kosketukseen. 
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romani ihmisryhmä, → vähemmistö,  

joka on kotoisin Intiasta.  

Romaneja asuu ympäri maailmaa. 

romanit → romani 

 

 

 

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

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

 

solmia (1) tässä yhteydessä: tehdä yhdessä, sopia, päättää 

solmivat → solmia 

 

syrji → syrjiä 

syrjiä (1) kohdella epäreilusti, ei anna samoja mahdollisuuksia ja oikeuksia kuin muille. Jos jotakin 

ihmisryhmää syrjitään se tarkoittaa, että heitä ei kohdella samalla tavalla kuin muita. 

 

syyllisyys tässä yhteydessä: tunne siitä, että on syyllinen johonkin tai että on se, joka on tehnyt 

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

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

 

tavoite jokin, mitä ihminen haluaa ja mitä hän yrittää saada. Jos esimerkiksi tavoitteeni on saada 

hyvä numero kokeesta, yritän toimia niin, että saan hyvän numeron. 

tavoitteena → tavoite 

tavoitteistaan → tavoite 

tavoitteet → tavoite 

 

Suomalaisia romaneja. Kuva: Museovirasto - Musketti 
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tuhoisa sellainen, joka aiheuttaa paljon tuhoja eli vahinkoja. Esimerkiksi ”tuhoisa myrsky” 

tarkoittaa myrskyä, jossa menee rikki paljon rakennuksia ja ihmisiä kuolee tai loukkaantuu. 

 

valloitukset → valloitus 

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

eli on valloittanut alueen 

 

varustautua (1) valmistautua johonkin, hankkia varusteita eli tarpeellisia tavaroita jotakin varten 

 

vähemmistö pienempi osa jostakin ihmisryhmästä. Esimerkiksi Suomessa on ruotsinkielinen 

vähemmistö, tarkoittaa, että pieni osa Suomessa asuvista ihmisistä puhuu ruotsia. Vähemmistön 

vastakohta on enemmistö. 

vähemmistöä → vähemmistö 


