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Sanastoa lukuun 10.3 

 

akselivallat (yhdyssana: akseli + valta) toisessa maailmansodassa Saksa ja Italia ja maat, jotka 

olivat näiden maiden puolella 

akselivalloiksi → akselivallat 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijan → armeija  

 

asetelma se, miten asiat ovat suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi pelissä voi olla epäreilu asetelma, jos 

toisella on paljon paremmat pelaajat. 

asetelmat → asetelma 

 

edetä (6) liikkua eteenpäin 

eteni → edetä 

 

haastaa (1) kutsua toinen mukaan kilpailuun tai sotaan niin, että toisen on oikeastaan pakko 

osallistua 

haastoi → haastaa 

 

hyökkäsi → hyökätä 

hyökkäyksen → hyökkäys 

hyökkäys se, että menee toista maata kohti tai yrittää päästä toiseen maahan sodassa. Verbi → 

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  
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ilmavoimat armeijan (→ armeija) lentokoneet ja muut ilmassa olevat sotavälineet 

laivastotukikohta (yhdyssana: laivasto + tukikohta) paikka, jossa armeija pitää laivojaan 

laivastotukikohtaan → laivastotukikohta 

 

liittouma maiden väliset liitot eli sopimukset yhteistyön tekemisestä sodassa 

liittoumat → liittouma 

liittoumista → liittouma 

liittoutuneet toinen ryhmä eli osapuoli toisessa maailmansodassa. Liittoutuneisiin kuuluivat muun 

muassa Iso-Britannia, Ranska, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. 

liittoutuneissa → liittoutuneet 

 

merisodassa → merisota 

merisota (yhdyssana: meri + sota) sota, joka on merellä 

 

muodostua (1) tulla joksikin, syntyä. Esimerkiksi ”tästä muodostui ongelma” tarkoittaa, että 

jostakin tuli ongelma. 

 

muodostuvat → muodostua  

 

olivat muodostuneet 

oli valloittanut → valloittaa 

olivat muodostuneet → muodostua 

 

operaatio toiminta, iso toimenpide 

 

puolueeton sellainen, joka ei ole kenenkään puolella  

 

taisteli → taistella 

taistella (3) käydä sotaa, sotia, tapella 
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täysimittainen tässä yhteydessä: niin iso kuin mahdollista, todella iso 

täysimittaisessa → täysimittainen 

 

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

valloittamaan → valloittaa 


