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Sanastoa alalukuun 10.4 
 

 

antautua (1) luovuttaa, lopettaa taisteleminen ja antaa aseet pois 

antautui → antautua 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijalle → armeija 

 

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

asetta → ase 

 

atomipommi (yhdyssana: atomi + pommi) → pommi, jossa käytetään apuna ydinreaktioita. 

Atomipommi on todella tuhoisa (→ tuhoisa) ase 

atomipommin → atomipommi 

atomipommilla → atomipommi  

 

demokratia eli kansanvalta. Kansalaiset saavat vaikuttaa asioista päättämiseen esimerkiksi 

äänestämällä. 

 

edetä (6) liikkua eteenpäin 

 

ei antautunut → antautua 

ei luovuttanut → luovuttaa 

 

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

osallistua 

haastamaan → haastaa 

 

hyökkäsivät → 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  

 

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

johti → johtaa 

 

joukko ryhmä, tässä tapauksessa sotajoukot eli ryhmä sotilaita  

joukot → joukko 

 

julistaa 1) ilmoittaa julkisesti tai kovaan ääneen jotakin. Esimerkiksi ”julistaa sota” tarkoittaa, että 

ilmoittaa jollekin maalle, että on sodassa sitä vastaan. 

julisti → julistaa 

 

juutalainen juutalaiseen uskontoon kuuluva 

juutalaista → juutalainen 

 

kanaali kapea kohta eli salmi meressä. Englannin kanaali on kapea kohta Ranskan ja Ison-

Britannian välissä meressä. 

 

kanaalin → kanaali 

 

 

kansanmurha (yhdyssana: kansa + murha) todella ison osan murhaaminen eli tappaminen jostakin 

ihmisryhmästä eli kansasta. 

kansanmurhan → kansanmurha 
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liittoutuneet toinen ryhmä eli osapuoli toisessa maailmansodassa. Liittoutuneisiin kuuluivat muun 

muassa Iso-Britannia, Ranska, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. 

 

liitto sopimus yhteistyöstä 

liitot → liitto 

 

luovuttaa (1) tässä yhteydessä: lopettaa, antaa periksi 

 

maihinnousu (yhdyssana: maa + nousu) se, kun mereltä tullaan maihin eli rannikolle 

maihinnousussa → maihinnousu 

maihinnousutaistelu (yhdyssana: maihinnousu + taistelu) taistelu eli sotiminen, joka alkaa sillä, 

että se, joka hyökkää, tulee mereltä 

maihinnousutaisteluita → maihinnousutaistelu 

 

menetti → menettää 

menettää (1) joutua antamaan pois jotakin. Jos ihminen menettää esimerkiksi kaikki rahansa 

hänellä ei enää ole rahaa. 

 

miehittivät → miehittää 

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

 

nöyryyttää (1) nolata, saada hävettävään, noloon tilanteeseen 

 

oli miehittänyt → miehittää 

oli nöyryytetty → nöyryyttää 

oli vaarantanut → vaarantaa 

on antautunut → antautua 
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pommittaa (1) tässä yhteydessä: pudottaa lentokoneesta pommeja eli aseita, jotka räjähtävät, kun 

osuvat maahan 

pommittivat → pommittaa 

 

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

rintamilla → rintama 

rintamillaan → rintama 

 

siviilejä → siviili 

siviili tässä yhteydessä: sellainen ihminen, joka ei kuulu armeijaan eli ei ole sotilas. Sodassa niitä, 

jotka eivät ole sotilaita, sanotaan siviileiksi. 

 

säteily tässä yhteydessä: atomipommeista tulevat radioaktiiviset hiukkaset, jotka aiheuttavat 

sairauksia, esimerkiksi syöpää. 

 

totalitarismi sellainen hallintotapa, että valtio päättää aivan kaikista asioista 

 

tuhoisa sellainen, joka aiheuttaa paljon tuhoja eli vahinkoja. Esimerkiksi ”tuhoisa myrsky” 

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

tuhoisaa → tuhoisa 

 

uhri ihminen, joka on joutunut kärsimään, on esimerkiksi kuollut tai loukkaantunut jonkin pahan 

asian, esimerkiksi rikoksen vuoksi. Esimerkiksi ”rikoksen uhri” tarkoittaa ihmistä, jolle on tehty 

rikos. 

uhria → uhri 

 

vaarantaa (1) aiheuttaa vaaraa jollekin, uhata jotakin tai jotakuta. 


