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Sanastoa alalukuun 12.2 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

armeijaa → armeija 

 

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

aseita → ase 

 

asemasodan → asemasota 

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

asema 

 

erillisrauha (yhdyssana: erillinen + rauha) tässä yhteydessä: rauha, jonka maa tekee yksin, ilman 

liittolaisiaan eli niitä maita, joiden kanssa on luvannut sotia yhdessä 

erillisrauhan → erillisrauha 

 

erosi → erota 

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

eli lopetti työt siinä työpaikassa kokonaan. 

 

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 tapauksessa sotajoukot eli ryhmä sotilaita  

joukot → joukko 

 

 



  

Lisenssin tiedot: Hissu-historiaa ja suomea, jonka tekijät ovat Sofia Hyötyläinen ja Susanna Sainio, on 

lisensoitu Creative Commons Nimeä-Eikaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen 
2 

 

kannaksella → kannas 

kannakselle → kannas 

kannakselta → kannas 

kannas alue, joka on kahden veden välissä 

 

korsu maja, joka rakennettiin maan alle  

korsuissa → korsu 

 

 

 

kylä paikka, jossa asuu ihmisiä. Pieni ryhmä taloja muodostaa kylän. Kylä on pienempi kuin 

kaupunki. 

kylien → kylä 

 

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

liittolaisia 

liittolaisia → liittolainen 

 

miehitti → miehittää 

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

 

nikkeli metalli, jonka kemiallinen merkki on Ni 

nikkeliä → nikkeli 

 

paniikki todella paha pelko. Paniikissa ihminen on niin peloissaan, että ei toimi järkevästi. 

paniikkiin → paniikki 

 

perääntyä (1) lähteä pakoon, kääntyä takaisin, vetäytyä, peruuttaa 

 

 

SA-kuva 
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pidätellä (3) tässä yhteydessä: estettiin tulemasta pitemmälle, pidettiin paikallaan 

 

pidäteltiin → pidätellä 

 

rauhanehdoissa → rauhanehto 

rauhanehto (yhdyssana: rauha + ehto) 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. 

 

rauhanneuvottelu (yhdyssana: rauha + neuvottelu) keskustelu, jossa sovitaan rauhasta 

rauhanneuvotteluihin → rauhanneuvottelu 

 

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

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

Rintamalinjan molemmilla puolilla ovat eri maiden sotilaat.  

rintamalla → rintama 

rintamalta → rintama 

rintamilla → rintama 

 

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

solmivat → solmia 

 

suurhyökkäyksen→ suurhyökkäys 

suurhyökkäys (yhdyssana: suur + hyökkäys) iso hyökkäys eli toisen maan alueelle meneminen 

todella isolla voimalla eli monien sotilaiden ja aseiden kanssa 

 

torjuntavoiton → torjuntavoitto 

torjuntavoitto (yhdyssana: torjunta + voitto) se, kun voitetaan niin, että ei itse hyökätä vaan 

onnistutaan estämään toisen hyökkäys eli torjumaan hyökkäys 
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tykistö paljon tykkejä eli aseita, joilla voidaan ampua isoja kuulia tai muita ammuksia. 

tykistön → tykistö 

 

vaihe kohta, osa, yleensä silloin, kun puhutaan ajasta tai jostakin tekemisestä. Esimerkiksi jossakin 

työssä voi olla työvaiheita eli erilaisia pienempiä tehtäviä. 

vaiheeksi → vaihe 

vaihetta → vaihe 

 

välirauha (yhdyssana: väli + rauha) rauha, joka on tehty väliaikaisesti eli lyhyeksi aikaa ennen 

lopullista sopimusta rauhasta 

välirauhan → välirauha 

 

ylivoima kun toisella maalla on esimerkiksi sodassa enemmän voimaa, sillä on ylivoima. 

Esimerkiksi jos jalkapallopelissä toisella joukkueella on enemmän pelaajia kuin toisella, isommalla 

joukkueella on ylivoima. 

ylivoimalle → ylivoima 


