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Sanastoa lukuun 15.3 

 

islam uskonto, jonka on perustanut profeetta Muhammed 

islamilainen islamin uskontoon (→ islam) liittyvä 

 

julistaa (verbityyppi 1) ilmoittaa julkisesti tai kovaan ääneen jotakin 

julistautua ilmoittaa, että on jotakin. ”Julistautui itsenäiseksi” tarkoittaa, että maa ilmoitti 

julkisesti, että se on itsenäinen. 

julistautuivat → julistautua 

julistivat → julistaa 

 

juutalainen juutalaiseen uskontoon kuuluva 

juutalaiset → juutalainen 

juutalaisia → juutalainen 

 

jäsenmaa (yhdyssana: jäsen + maa) maa, joka on jäsen eli kuuluu  johonkin, tässä tapauksessa 

Yhdistyneisiin kansakuntiin 

jäsenmaaksi → jäsenmaa 

 

kannatus se, että ihmiset kannattavat jotakin eli ovat asian puolella 

kannatusta → kannatus 

 

kansa tietyn maan tai alueen ihmiset tai ihmiset, jotka kuuluvat yhteen ja ovat samanlaisia niin että 

muodostavat kansan, jolla on yhteisiä piirteitä. 

 

keskitysleireiltä → keskitysleiri 

keskitysleiri (yhdyssana: keskittäminen + leiri) vankilan tapainen paikka, johon kerätään ihmisiä, 

joista esimerkiksi maan johtaja ei pidä. 
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konflikteja → konflikti 

konflikti riita 

 

kyliään → kylä 

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

kaupunki. 

 

miehitti → miehittää 

miehityksen → miehitys 

miehitys se, että alue on miehitetty eli jonkun maan sotilaat ovat alueella ja pitävät sitä itsellään. 

 

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

 

muslimi islaminuskoinen, islamin uskontoon uskova ja kuuluva  

muslimien → muslimi 

 

muuri seinä, joka on yleensä tehty kivestä  

muurin → muuri 

 

 

 

 

oli valloittanut → valloittaa 

olivat tukeneet → tukea 

 

olosuhde tilanne, se millaiset olot ovat. Esimerkiksi ”huonot sääolosuhteet” tarkoittaa, että sää on 

huono. 

olosuhteisiin → olosuhde 

 

Kuva: Pixabay 
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on tunnustanut → tunnustaa 

 

pakolaisleireille → pakolaisleiri 

pakolaisleiri (yhdyssana: pakolainen + leiri) paikka,  

jossa asuu paljon ihmisiä, jotka ovat joutuneet lähtemään pois kotoa pakoon esimerkiksi sodan 

takia.  

 

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

 

puolin ja toisin molemmilta puolilta, niin, että molemmat tekivät jotakin. 

 

radikaaleja → radikaali 

radikaali sellainen, joka vaatii isoja muutoksia ja on valmis tekemään rajujakin asioita, jotta saisi 

sen, mitä haluaa 

 

siirtokunta (yhdyssana: siirto + kunta) omasta maasta johonkin toiseen maahan perustettu paikka, 

kaupunki tai kylä 

siirtokuntia → siirtokunta 

 

sionismi juutalaisten aate, jonka mukaan juutalaiset ovat yhteinen kansa, jolla tulisi olla oma valtio 

 

sisällissota (yhdyssana: sisällis- + sota): sota, joka on jonkin maan sisällä. Sisällissodassa maa ei 

taistele toista maata vastaan, vaan maan ihmiset taistelevat toisiaan vastaan. 

sisällissotaan → sisällissota 

 

suurvallat → suurvalta 

suurvalta (yhdyssana: suur- + valta) iso maa, tässä yhteydessä: Yhdysvallat ja Neuvostoliitto 

 

 

Kuva: smnphotographyart / Pixabay 
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tukea (verbityyppi 1) tässä yhteydessä: auttaa. Esimerkiksi ”hän tuki minua rahallisesti” tarkoittaa, 

että tukija antoi rahaa. 

tukivat → tukea 

 

tunnustaa (1) tässä yhteydessä: todeta julkisesti, että valtio on olemassa. Jos haluaa perustaa 

valtion, muiden maiden pitää tunnustaa valtio eli ikään kuin hyväksyä, että valtio on olemassa. 

 

vaatimuksiin → vaatimus 

 

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

valloittaminen → valloittaa 

 

valtakunnan → valtakunta 

valtakunta maa eli valtio 

valtio on useimmiten sama asia kuin maa, esimerkiksi ”Suomen valtio” 

valtioksi → valtio 

valtionsa → valtio 

valtiota → valtio 

 

vapausjärjestö (yhdyssana: vapaus + järjestö) ryhmä tai yhdistys, joka yrittää saada esimerkiksi 

jonkin alueen vapaaksi eli itsenäiseksi. 

vapausjärjestön → vapausjärjestö 

 

väkivallalla → väkivalta 

väkivalta voiman käyttäminen toista ihmistä vastaan. Esimerkiksi lyöminen on väkivaltaa.  

 

äärijärjestö (yhdyssana: ääri + järjestö) ryhmä, joka on valmis tekemään rajujakin asioita, 

esimerkiksi käyttämään terrorismia tai muuta väkivaltaa toiminnassaan 

äärijärjestöt → äärijärjestö 


