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Sanastoa alalukuun 5.3 

ei ole mitätöity → mitätöidä 

 

halkoa (1) tässä yhteydessä: mennä jonkin läpi, jakaa kahteen tai useampaan osaan. Esimerkiksi 

”rajat halkovat Saamenmaan” tarkoittaa, että rajat kulkevat Saamenmaan läpi. 

halkovat → halkoa 

 

itsenäistyä ( 1) tulla itsenäiseksi, tässä yhteydessä: irrota toisesta maasta ja perustaa oma maa eli 

valtio. Esimerkiksi ”Suomi itsenäistyi” tarkoittaa, että Suomi irtosi Venäjästä ja Suomesta tuli oma 

valtio. 

 

kolttasaamelainen yksi saamelaisten ryhmistä ja kolttasaamelainen on tämän ryhmän saamelainen. 

Kolttasaamelaisten kieli on koltansaame. 

koltat → koltta → kolttasaamelainen 

koltille → koltta → kolttasaamelainen 

kolttasaamelaisten → kolttasaamelainen 

kolttien → koltta → kolttasaamelainen  

 

käydä (2) kauppaa ostaa ja myydä tavaroita 

 

laidun paikka, jossa kasveja syövä eläin syö kasveja, esimerkiksi ruohoa. Esimerkiksi hevoset ja 

porot ovat laitumella. 

laidunkierron → laidunkierto 

laidunkierto (yhdyssana: laidun + kierto) se, että porojen laidunta eli paikkaa, jossa porot ovat ja 

syövät vaihdetaan välillä, jotta maa ei kulu liikaa. 
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laitumet → laidun 

 

mitätöidä (2) tässä yhteydessä: tehdä sellaiseksi, että ei ole enää olemassa. Esimerkiksi sopimus 

voidaan mitätöidä eli sopia, että se ei ole enää olemassa eli voimassa.  

 

neuvoa-antava (yhdyssana: neuvo + antava eli antaa) sellainen, jonka mielipidettä kysytään, mutta 

joka ei päätä asioista. 

 

oli itsenäistynyt → itsenäistyä 

perustaa (1) aloittaa, tehdä  

perustettiin → perustaa 

 

raja esimerkiksi kahden valtion välille sovittu ”viiva”, joka erottaa maat toisistaan on raja. Kohta, 

jossa maa tai kaupunki vaihtuu toiseksi, on raja. 

rajaa → raja 

 

rajasopimuksen → rajasopimus 

rajasopimuksessa → rajasopimus 

rajasopimus sopimus siitä, missä eri valtioiden rajat kulkevat eli ovat. 

 

rajat → raja 

rajojen → raja 
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siida lapinkylä. Vanha saamelaisten tapa päättää esimerkiksi siitä, miten aluetta käytetään. Siida 

tarkoittaa myös aluetta, jota siida käytti ja hallitsi. 

siidoille → siida 

 

voimassa tässä yhteydessä: yhä olemassa. Jos sopimus on voimassa, se tarkoittaa, että sopimus on 

yhä tärkeä. Jos sopimus on esimerkiksi voimassa vuoden 2020, se tarkoittaa, että sopimuksen mukaan 

toimitaan vuonna 2020 mutta ei enää, kun tulee uusi vuosi. 


