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Luku 14, sanasto 

 

Sanastoa alalukuun 14.1 

 

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

Suomen sotilaita ja sotavälineitä. 

 

eduskuntavaalit (yhdyssana: eduskunta + vaalit) vaalit, joissa valitaan Suomen asioista, 

esimerkiksi laeista (laki), päättävä ryhmä. Eduskunnassa on 200 ihmistä, jotka suomalaiset ovat 

äänestäneet päättämään asioista. 

 

fasisti sellainen joka → kannattaa fasismia (→ fasismi) 

fasistit → fasisti 

fasismi erittäin kansallismielinen eli nationalistinen (→ nationalismi) → aate, joka kannatti muun 

muassa totalitarismia (→ totalitarismi) ja vahvaa johtajaa (→ vahva johtaja). Fasismi on yksi osa 

äärioikeistoa (→ äärioikeisto). 

 

hallitukseen → hallitus 

hallitus maan asioista päättävä ryhmä, johon kuuluu ministereitä → ministeri 

 

kansandemokratia valtio eli maa, joka noudattaa kommunistista aatetta eli kommunistinen maa. 

kansandemokratioiden → kansandemokratia 

kansanedustaja (yhdyssana: kansa + edustaja) ihminen, jonka muut ihmiset ovat valinneet 

eduskuntaan (→ eduskunta) päättämään asioista 

kansanedustajia → kansanedustaja 

 

kauppaneuvottelut (yhdyssana: kauppa + neuvottelu) neuvottelu, eli keskustelu, jossa sovitaan 

kaupankäynnistä eli tavaroiden ostamisesta ja myymisestä 
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kommunismi eli sosialismi aate, jossa kaikki omistetaan yhdessä ja kaikille jaetaan yhtä paljon 

kommunistinen kommunismin (→ kommunismi) mukainen, sellainen jossa on kommunismi 

kommunistiset → kommunistinen 

kommunistista → kommunistinen  

 

lakko tässä yhteydessä: ihmiset eivät suostu menemään töihin. Lakon tarkoituksena on saada joku 

suostumaan johonkin vaatimukseen.  

lakkoja → lakko 

 

levoton rauhallisen vastakohta. Esimerkiksi ”luokassa oli levotonta” tarkoittaa, että oppilaat eivät 

istuneet rauhallisesti ja hiljaa paikallaan. 

levotonta → levoton 

levottomuus jokin asia, joka rikkoo rauhaa. Esimerkiksi jos ihmiset alkavat tapella kadulla, se on 

levottomuus. 

levottomuutta → levottomuus 

 

liittoutuneet toinen ryhmä eli osapuoli toisessa maailmansodassa. Liittoutuneisiin kuuluivat muun 

muassa Neuvostoliitto, Iso-Britannia, Ranska ja Yhdysvallat. 

liittoutuneiden → liittoutuneet 

 

mielenosoituksia → mielenosoitus 

mielenosoitus tapahtuma, jossa monet  

ihmiset tulevat paikalle kertomaan,  

mitä mieltä ovat jostakin asiasta.  
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ministeri hallituksen (→ hallitus) jäsen, jolla on jokin tehtävä hallituksessa. Esimerkiksi 

”liikenneministeri” vastaa maan liikenneasioista. 

 

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

ja kulttuuri  

 

nootin → nootti 

nootti virallinen, kirjoitettu eli kirjallinen tiedotus, jonka jokin maa antaa toiselle maalle 

 

painostus se, että vaaditaan koko ajan tai toistuvasti jotakin joltakin. Painostus on hieman sama 

asia kuin pakottaminen, mutta pakottaminen on voimakkaampaa. 

 

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

perustettiin → perustaa 

 

poliitikko ihminen, joka on mukana politiikassa eli päättämässä yhteisistä asioista. Esimerkiksi 

kansanedustaja ja ministeri ovat poliitikkoja. 

poliitikot → poliitikko 

politiikka yhteisistä (yhteiskunnan → yhteiskunta) asioista päättäminen 

politiikkaan → politiikka 

 

presidentiksi → presidentti 

presidentti tässä yhteydessä: maan johtaja, joka valitaan aina tietyksi ajaksi kerrallaan 

 

pääministeriksi → pääministeri 

 

rauhanehdot → 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. 
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sisäpolitiikka (yhdyssana: sisä + politiikka) maan omista, eli sisäisistä, asioista päättäminen. 

Sellaiset asiat, jotka koskevat vain omaa maata, eivät maan suhteita eli välejä muihin maihin. 

 

sitoa (1) tässä yhteydessä: pakottaa tiukasti yhteen 

sitoivat → sitoa 

 

sotakorvaukset → sotakorvaus 

sotakorvaus (yhdyssana: sota + korvaus) tavara ja rahat, joita Suomen piti antaa Neuvostoliitolle 

korvauksena eli hyvityksenä eli maksuna sodasta. 

 

sotilaallinen sellainen, mikä liittyy sotaan ja armeijaan → armeija 

sotilaallista → sotilaallinen 

 

sotilassopimus (yhdyssana: sotilas + sopimus) sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi, että maiden 

armeijat (→ armeija) tekevät yhteistyötä 

 

totalitarismi sellainen hallintotapa, että valtio päättää aivan kaikista asioista 

ulkopolitiikka (yhdyssana: ulko- + politiikka) miten maa hoitaa suhteitaan eli välejään muihin 

maihin 

ulkopolitiikkaa → ulkopolitiikka 

 

vahva johtaja tässä yhteydessä: sellainen johtaja, jolla on paljon valtaa ja joka pysyy hyvin 

vallassa 

 

 

vaikutuspiiri (yhdyssana: vaikutus + piiri eli tässä yhteydessä alue) alue, jolla joku tai jokin 

vaikuttaa paljon  

vaikutuspiiriä → vaikutuspiiri 

 



  

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

lisensoitu Creative Commons Nimeä-Eikaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen läinen 
5 

 

vaikutusvaltainen sellainen, jolla on paljon valtaa ja joka pystyy vaikuttamaan moniin asioihin ja 

ihmisiin 

vaikutusvaltaisemmiksi → vaikutusvaltainen 

 

valta jonkun mahdollisuus määrätä asioista. Esimerkiksi ”hänellä on paljon valtaa perheessä” 

tarkoittaa, että hän saa päättää monista asioista perheessä. 

valtaa → valta 

 

valvontakomissio (valvonta + komissio) ryhmä, joka valvoi Suomessa, että Suomi tekee niin kuin 

se on sopinut rauhanehdoissa Neuvostoliiton kanssa. 

valvontakomission → valvontakomissio 

 

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. 

 

äänestivät → äänestää 

äänestää (1) antaa ääni eli olla mukana 

päättämässä jostakin. Esimerkiksi ”äänestää 

presidentinvaaleissa” tarkoittaa, että voi antaa 

yhden äänen jonkin presidentiksi pyrkivän eli 

presidenttiehdokkaan puolesta. 

 

 

äärioikeistolainen (yhdyssana: ääri + oikeisto). Ääri tarkoittaa todella kaukana olevaa. 

Äärioikeistolainen tarkoittaa siis sellaista, joka on poliittisesti (→ poliittinen) ajateltuna todella 

oikealla. Oikealla olemiseen eli oikeistolaisuuteen kuuluu muun muassa vapaiden markkinoiden 

suosiminen, → liberalismi ja → nationalismi. Äärioikeistolainen on vienyt nämä ajatukset todella 

pitkälle.  
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