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Sanastoa alalukuun 14.2 

 
 

esikuva (yhdyssana: esi + kuva) ihminen, jota ihaillaan ja josta halutaan ottaa mallia eli tehdä 

samalla tavalla kuin esikuva. Esimerkiksi urheilija, laulaja tai näyttelijä voi olla nuorelle esikuva. 

esikuvia → esikuva 

 

houkutella (3) tässä yhteydessä: saada jokin näyttävään kivalta ja kiinnostavalta, niin että ihminen 

haluaa kokeilla sitä. Jos esimerkiksi ruoka näyttää houkuttelevalta, sitä tekee mieli maistaa. 

houkuttelivat → houkutella 

 

huolenpito se, että hoidetaan jotakin. Esimerkiksi huolenpito lapsesta tarkoittaa, että huolehtii 

esimerkiksi, että lapsella on ruokaa, vaatteita ja lapsi on turvassa. 

huolenpitoa → huolenpito 

 

hyvinvointivaltio (yhdyssana: hyvinvointi + valtio) maa, jossa mahdollisimman monella ihmisellä 

on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Hyvinvointivaltiossa valtio tukee ihmisiä, jos esimerkiksi 

sairastuu tai on ilman töitä. 

 

kansalainen johonkin kansaan ja maahan eli valtioon kuuluva ihminen tai jonkin valtion eli maan 

jäsen. Esimerkiksi Suomen kansalainen on Suomen valtion jäsen. 

kansalaisistaan → kansalainen 

 

kaupungistuminen se, että ihmiset muuttavat maaseudulta kaupunkeihin asumaan niin, että ihmisiä 

asuu enemmän kaupungeissa ja vähemmän maaseudulla kuin ennen. 

kaupungistumiseksi → kaupungistuminen 

 

kommunismi eli sosialismi aate, jossa kaikki omistetaan yhdessä ja kaikille jaetaan yhtä paljon 

 

lapsilisä (yhdyssana: lapsi + lisä) raha, joka maksetaan Suomessa ihmiselle, jolla on lapsi tai lapsia. 

lapsilisää → lapsilisä 
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lähiö asumisen alue kaupungissa 

lähiöitä → lähiö 

 

neuvola paikka, jossa lääkärit ja hoitajat tutkivat, hoitavat ja neuvovat perheitä, vauvoja, pieniä 

lapsia ja naisia, jotka ovat raskaana. 

 

maaseudulla → maaseutu 

maaseudulta → maaseutu 

maaseutu (yhdyssana: maa + seutu eli alue) alue kaupungin ulkopuolella. Maaseudulla on 

vähemmän taloja ja asukkaita ja enemmän peltoja (→ pelto) ja metsää 

 

neuvoloita → neuvola 

 

nuorisokulttuuri (yhdyssana: nuori + kulttuuri) nuorten ihmisten oma kulttuuri. Nuoret esimerkiksi 

käyttävät erilaisia vaatteita ja kuuntelevat erilaista musiikkia kuin vanhemmat ihmiset. 

 

pelto paikka, jossa kasvatetaan ruokaa, esimerkiksi viljapellolla kasvatetaan viljaa 

 

siirtolainen ihminen, joka on muuttanut toiseen maahan niin, että aikoo asua siellä pysyvästi. 

siirtolaisiksi → siirtolainen 

 

talous rahan liikkuminen, esimerkiksi ostaminen ja myyminen ovat osa taloutta 

taloutta → talous 

 

tasa-arvo se, että kaikkia ihmisiä pidetään yhtä arvokkaina ja kaikki kohdellaan samalla tavalla ja 

kaikilla on samat mahdollisuudet 

tasa-arvoa → tasa-arvo 
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valtio on useimmiten sama asia kuin maa, esimerkiksi ”Suomen valtio” 

 

vasemmistolainen sellainen, joka kannattaa vasemmistolaista politiikkaa. Vasemmistolainen 

politiikka kannattaa kommunismia (→ kommunismi) tai kommunismin kaltaisia ajatuksia. 

Esimerkiksi vasemmistolaiset puolueet Suomessa vaativat parempaa tasa-arvoa ja apua esimerkiksi 

köyhille. 

vasemmistolaisia → vasemmistolainen 

 

yhteiskunta (yhdyssana: yhteis- eli yhteinen + kunta) ihmisten yhdessä muodostama eli tekemä, 

järjestetty kokonaisuus. Esimerkiksi ”suomalainen yhteiskunta” tarkoittaa Suomessa asuvia ihmisiä 

ja sen toimintaa, josta on yhteisesti sovittu. 

yhteiskuntaan → yhteiskunta 


