
Insights 6 T9 Phrase Craze  Etsi rakenteet tekstistä ja kirjoita ne tähän. KEY & COMMENTS 

 

ovat tulossa aina vain yleisemmiksi are becoming more and more common 

He has just become a father. 

●Hänestä on juuri tullut isä. 

It was becoming dark and I realized I had lost my way. 

●Alkoi pimetä, ja minä tajusin olevani eksyksissä. 

That blue dress really becomes her. 

●Tuo sininen mekko todellakin pukee häntä. 

I dared not to ask what had become of those I had known. 

●En uskaltanut kysyä, miten tuntemilleni ihmisille oli käynyt. 

These kind of problems seem to be fairly common. 

●Tällaiset ongelmat näyttävät olevan varsin yleisiä. 

It's very common for him to be so cheerful. 

●On hyvin yleistä, että hän on niin iloinen. 

It is common to all of us. 

●Se on yhteistä meille kaikille. 

the common people 

●tavallinen kansa, rahvas 

a common soldier 

●[tavallinen] sotamies 

Don't you know it's common decency to knock! 

●Etkö tiedä, että on kohteliasta koputtaa! 

common foreign and security policy 

●yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

They had friends in common. 

●Heillä oli yhteisiä ystäviä. 

Me and my best friend have a lot in common. 

●Minulla ja parhaalla ystävälläni on paljon yhteistä. 



 

In common with John, he had red hair. 

●Hänellä samoin kuin Johnilla oli punainen tukka. 

the common good 
yhteinen etu tai hyvä 

yhteishyvä 

That politician has the common touch. 

●Tuo poliitikko on oikea kansanmies. 
 

 

osa menneisyyttä a thing of the past 

kiinteän palkan joka kuukausi a fixed salary every month 

The cabin had a fixed table. 

●Hytissä oli paikalleen kiinnitetty pöytä. 

a fixed smile 

●jäykkä hymy 

a fixed opinion 

●piintynyt mielipide 

a fixed period 

●määrätty ajanjakso 

a fixed date 

●määräpäivä 

a fixed abode / address 

●vakituinen, vakinainen asunto 

a fixed priced 

●kiinteä hinta 

The game was fixed! Finland couldn’t possibly lose to Albania in ice-hockey! -Peli oli sovittu etukäteen. 
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pitää palkallista lomaa take paid holidays  

He can afford to pay £87,000 for a Porsche. 

●Hänellä on varaa maksaa 87 000 puntaa Porschesta. 

She was paid to help aunt Annie. 

●Hänelle maksettiin Annie-tädin auttamisesta. 

Women are paid less than men. 

●Naiset saavat miehiä huonompaa palkkaa. 

Men and women shall receive equal pay for equal work. 

●Miesten ja naisten tulee saada samaa palkkaa samasta työstä. 

This is no time to ask for a pay rise. 

●Tämä ei ole hyvä aika pyytää palkankorotusta. 

holidays with pay 

●palkallinen loma 

His job pays well. 

●Hänen työllään ansaitsee hyvin. 

This is an investment that pays. 

●Tämä sijoitus tuottaa. 

It pays to brush your teeth. 

●Kannattaa harjata hampaat. 

Crime doesn't pay. 

●Rikos ei kannata. 

It pays you to remember that. 

●Se sinun kannattaa muistaa. 

I had to pay for my mistakes. 

●Sain maksaa virheistäni. 

I would make them pay for what they've done. 

●He saisivat vielä maksaa teostaan. 

Pay attention to the smallest detail. 

●Kiinnitä huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin. 

He had paid her a great compliment. 

●Mies oli lausunut hänelle suuren kohteliaisuuden. 



pay on the date due 

●maksaa erääntymispäivänä 

pay the price in instalments 

●suorittaa hinta osamaksuina 

Most people pay up if you pester them for long enough. 

●Useimmat pulittavat rahat, jos heitä ahdistelee tarpeeksi kauan. 

Do you take out a new loan before the old one is paid off? 

●Otatko uutta lainaa ennen kuin vanha on maksettu pois? 

All 600 employees were paid off. 

●Kaikki 600 työntekijää saivat lopputilin. 

The key witnesses had been paid off. 

●Avaintodistajat oli lahjottu. 

It has been claimed that the murderer was in the pay of the Mafia. 

●On väitetty, että murhaaja oli mafian palkkalistoilla. 

The hard work finally paid off. 

●Kova työ tuotti viimeinkin tulosta. 

Football clubs pay out millions for players. 

●Jalkapalloseurat käyttävät miljoonia pelaajiin. 

I'll pay you back for this. 

●Tämä kostetaan. 

He is going to pay dearly for his mistakes. 

●Hän tulee maksamaan kalliisti virheistään. 

The Marshal decided it was time to pay a visit to Headquarters. 

●Marsalkka päätti, että oli aika vierailla päämajassa. 

This is the amount you pay into the account every month. 

●Tämän summan talletat tilille joka kuukausi. 

The new server will pay for itself in a month or two. 

●Uusi palvelin maksaa itsensä takaisin kuukaudessa tai parissa. 

You must convince the publisher that the book will pay its way. 

●Sinun täytyy vakuuttaa kustantaja siitä, että kirja kattaa kulunsa. 

It is only natural that he wants to pay his last respects to his sister. 

●On vain luonnollista, että hän haluaa osallistua sisarensa hautajaisiin. 



How far should he who pays the piper call the tune? 

●Kuinka pitkälle viulujen maksaja saa määrätä tahdin? 

You pays your money and you takes your choice ARKIKIELI Valintojensa kanssa on vain elettävä 
 

 
suunnitella vakaa tulevaisuus planning a stable future 

The tent is extremely stable. 

●Teltta on erittäin vankka. 

a stable market 

●stabiilit markkinat 

His condition is stable. 

●Hänen tilansa on vakaa. 

ll the horses have been stabled. 

●Kaikki hevoset on viety talliin. 

an unstable government 

●epävakaa hallitus 

He was mentally unstable. 

●Hän oli henkisesti tasapainoton. 

stability of prices, price stability 

●hintojen vakaus 

 

ansaitsee elantonsa tekemällä keikkoja  to make our living working gigs 

 

 

 



voimaantuneet yrittäjät empowered entrepreneurs  

a small entrepreneur 

●pienyrittäjä 

entrepreneur  
1.yrittäjä yksityisyrittäjä liikkeenharjoittaja elinkeinonharjoittaja 2. työnantaja 3. urakoitsija 4. toiminnanharjoittaja 

entrepreneurship yrittäjyys yritystoiminta 

 
 

rajaton kekseliäisyys boundless innovation 

synkkä tulevaisuudenkuva a dystopian future  

digitaalisesti mahdollistettua digitally enabled  

Drainage is now enabling some areas to be ploughed. 

●Kuivattaminen mahdollistaa nyt joidenkin alueiden kyntämisen. 

The bill enables victims of discrimination to claim compensatory damages. 

●Lakialoite oikeuttaa syrjinnän uhrit vaatimaan korvauksia. 

He was disabled in a car accident. 

●Hän vammautui auto-onnettomuudessa. 

They tried to disable the alarm system. 

●He yrittivät kytkeä hälytysjärjestelmän pois päältä. 

a disabled person työkyvytön / vammainen / vammautunut 

Why do you feel unable to forgive? 

●Miksi sinusta tuntuu, ettet pysty antamaan anteeksi? 

He is able to work again. 

●Hän on taas työkykyinen. 
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her very able assistant 

●hänen hyvin taitava apulaisensa 

drinkable 

●juomakelpoinen 

understandable 

●ymmärrettävä 

comfortable 

●mukava 

fashionable 

●muodikas 

Will daddy be able to do this trick? 

●Osaako isi tehdä tämän tempun? 

He was well able to look after himself. 

●Hän pystyi hyvin huolehtimaan itsestää 

John has lost his ability to concentrate. 

●John on menettänyt keskittymiskykynsä. 

Different workers possess different abilities. 

●Eri työntekijät omaavat erilaisia taitoja. 

her exceptional artistic ability 

●hänen poikkeuksellinen taiteellinen lahjakkuutensa 

She has a natural ability to entertain others. 

●Hän on luonnonlahjakkuus toisten ihmisten hauskuttamisessa. 

adaptability 

●sopeutumiskyky 

invincibility 

●voittamattomuus 

intelligibility 

●helppotajuisuus 

They are willing to assist you to the best of their ability. 

●He ovat halukkaita auttamaan sinua parhaan kykynsä mukaan. 
 

 



voisivat saada elantonsa kilpaillen could make a living competing for  

lyhytkestoinen majoitus short-term accommodation  

They were happy with the accommodation at their hotel. 

●He olivat tyytyväisiä majoitukseensa hotellissa. 

the supply of rented accommodation 

●vuokra-asuntojen tarjonta 

the accommodation to changing circumstances 

●mukautuminen muuttuviin olosuhteisiin 

a mutual accommodation between the parties 

●yhteinen sopuratkaisu osapuolten välillä 

Most hostels of this brochure accommodate six people in a room. 

●Suurin osa tämän esitteen hostelleista majoittaa kuusi ihmistä yhteen huoneeseen. 

The country has to accommodate to the requirements of world trade. 

●Maan täytyy mukautua maailmankaupan vaatimuksiin. 

accommodating 
 /ə'komədeɪtɪŋ/  

adjektiivi 

[adverbi: accommodatingly] 

avulias 

mukautuva 

joustava 
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paluu kuluttajien keskinäiseen kaupantekoon return to peer-to-peer exchange 

palveluja tarvittaessa on-demand services  

He can switch tactics on demand. 

●Hän osaa tarvittaessa vaihtaa taktiikkaa. 

on-demand service 
TELETEKNIIKKA 

kertapalvelu 

 

siirtymä kohti tyypillistä markkinataloutta a shift towards a textbook market economy 

climate shift 

●ilmastonmuutos 

The literature of the time provides ample evidence of a dramatic shift in public attitudes. 

●Sen ajan kirjallisuus tarjoaa runsaasti todisteita yleisen mielipiteen dramaattisesta muutoksesta. 

Tom and Fred work night shift at the mines. 

●Tom ja Fred työskentelevät kaivoksella yövuorossa. 

to work shifts 

●olla vuorotyössä 

I tried to shift weight from one foot to the other. 

●Yritin siirtää painoa jalalta toiselle. 

A breeze shifted the curtain. 

●Tuulenpuuska liikutti verhoa. 

He shifted uneasily in his chair. 

●Hän liikehti levottomasti tuolissaan. 

Attitudes have shifted. 

●Asenteet ovat muuttuneet. 

The wind has shifted. 

●Tuuli on kääntynyt. 

https://www.sanakirja.fi/finnish-english/kertapalvelu


He's shifting the blame on to me. 

●Hän vierittää syyn minun niskoilleni. 

She shifted up to fourth. 

●Hän vaihtoi vaihdetta neloselle. 

We'll have to make shift with what we have. 

●Meidän on tultava toimeen sillä, mitä meillä on. 

From then on they had to shift for themselves. 

●Siitä eteenpäin heidän oli tultava toimeen omillaan. 

Alexander appeared to have shifted his ground. 

●Alexander näytti muuttaneen mieltään. 

a history textbook 

●historian oppikirja 

a textbook example of X 

●malliesimerkki, kouluesimerkki 

 

Alusta yksinkertaisesti yhdistää sinut The platform simply connects you 

Lower taxes are the centre of their platform. 

●Alhaisemmat verot ovat heidän vaaliohjelmansa keskeisin osa. 

plank in a party platform 

●puolueohjelman kohta 

platform 
1. 

lava 

2. 

RAUTATIET 

laituri 

asemalaituri 

3. 

koroke 

https://www.sanakirja.fi/finnish-english/lava
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mahdollistamassa vaihdon in facilitating exchange 

in order to facilitate payment 

●maksun helpottamiseksi 

 

parempia vieraanvaraisuuden tarjoajia better providers of hospitality 

The sick were provided with food and medicine. 

●Sairaille järjestettiin ruokaa ja lääkkeitä. 

They didn't provide any information. 

●He eivät antaneet mitään tietoja. 

the law provides that ... 

●laki edellyttää, että ... 

Will you be able to provide for my daughter? 

●Pystytkö elättämään tyttäreni? 

a shotgun wedding = the bride is in the family way, i.e. pregnant 

We must provide for changes in government. 

●Meidän täytyy varautua muutoksiin hallinnossa. 

provided that 
LAKI 

edellyttäen, että 

the provision of services 

●palvelujen toimittaminen 

I made provisions for my retirement. 

●Tein valmisteluja eläkevuosiani varten. 

Provision should be made for the children. 

●Lasten tulevaisuus täytyy turvata. 

 



käyttäjien luomia palautejärjestelmiä user-generated feedback systems 

We've had a lot of positive feedback from our customers. 

●Olemme saaneet paljon positiivista palautetta asiakkailtamme. 
 

korkealuokkainen kuluttajakokemus a high-quality consumer experience 

The fire consumed the whole neighbourhood. 

●Tuli tuhosi koko asuinalueen. 

He was consumed with guilt. 

●Syyllisyys kalvoi hänen mieltään. 

consumer 
LAKI 

kuluttaja 

consumer good 
LAKI 

kulutushyödyke 

to gain work experience 

●saada työkokemusta 

to learn from experience 

●oppia kokemuksesta 

Meeting the film star was an unforgettable experience. 

●Elokuvatähden tapaaminen oli unohtumaton kokemus. 

children experiencing the divorce of their parents 

●lapset, jotka kokevat vanhempiensa avioeron 

Some patients may experience pain. 

●Joillakin potilailla saattaa olla kipuja. 

experienced worker 
LAKI 

ammattimies 

https://www.sanakirja.fi/finnish-english/kuluttaja
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kokenut työntekijä 

human condition 
substantiivi 

ihmisyys 

ihmisen elo 

 

Käytännössä kuka tahansa osaava Almost anyone with talent  

She has considerable talent as a poet. 

●Hän on huomattavan lahjakas runoilija. 

He had a real talent for leadership. 

●Hänellä oli todellista johtamistaitoa. 

I'm a woman of many talents. 

●Olen monitaitoinen nainen. 

She was clearly a major talent. 

●Hän oli selvästi suuri lahjakkuus. 

Agencies are constantly looking for new talents. 

●Välitystoimistot etsivät jatkuvasti uusia lahjakkuuksia. 

There was plenty of talent in the pub last night. 

●Pubissa oli eilen illalla paljon vetävännäköisiä tyyppejä. 

All four were talented musicians. 

●Kaikki neljä olivat eteviä muusikoita. 

 

Kuka tahansa suunnilleen pätevä ajaja Any reasonably competent driver 

No reasonable person would do that. 

●Kukaan täysijärkinen ei tekisi sitä. 

His proposal seems quite reasonable. 

●Hänen ehdotuksensa kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. 

https://www.sanakirja.fi/finnish-english/ihmisyys


at reasonable price 

●kohtuulliseen hintaan 

The house is in reasonable condition. 

●Talo on kohtalaisessa kunnossa 

Apples are very reasonable at the moment. 

●Omenat ovat tällä hetkellä varsin kohtuuhintaisia. 

Man is a reasonable creature. 

●Ihminen on loogiseen ajatteluun kykenevä olento. 

There has to be a good reason for this. 

●Tähän on oltava jokin hyvä syy. 

Please, give reasons for your answer. 

●Ole hyvä ja perustele vastauksesi. 

I have reason to believe that he won't come. 

●Minulla on aihetta uskoa, ettei hän tule. 

the power of reason 

●järjen voima 

Newton reasoned that the universe must be infinite. 

●Newton järkeili, että maailmankaikkeuden täytyy olla ääretön. 

reason from facts 

●tehdä päätelmiä tosiasioiden pohjalta 

to reason out a situation 

●keksiä ratkaisu tilanteeseen 

I tried to reason with him to give up. 

●Yritin puhua hänelle järkeä, jotta hän luovuttaisi. 

a residence permit by reason of family ties 

●perhesiteiden perusteella myönnetty oleskelulupa 

This war is beyond all reason. 

●Tämä sota on aivan järjetön. 

For some reason, he doesn't like dogs. 

●Jostain [kumman] syystä hän ei pidä koirista. 

 



sitoutua täysiin työpäiviin commit to full days of work 

The agreement commits the USA to cutting emissions. 

●Sopimus velvoittaa Yhdysvaltoja vähentämään päästöjä. 

I don't want to settle down and commit myself to a relationship. 

●En halua asettua aloilleni ja sitoutua suhteeseen. 

He committed suicide. 

●Hän teki itsemurhan. 

Tess had committed no crime. 

●Tess ei ollut syyllistynyt minkäänlaiseen rikokseen. 

commit a crime, commit an offence 

●syyllistyä rikokseen 

●tehdä rikos 
 

commit sin 

●tehdä syntiä 

They should commit more money to the project. 

●Heidän tulisi varata projektille enemmän määrärahoja. 

He was committed to a psychiatric hospital. 

●Hänet passitettiin psykiatriseen sairaalaan. 

commitment to the ideals of democracy 

●sitoutuminen kansanvallan ihanteisiin 

We have made a commitment to continue co-operation. 

●Olemme luvanneet jatkaa yhteistyötä. 

 

 

 

 



rajat … aina vain hämärtyvät the lines … become increasingly blurred 

Tears blurred her eyes. 

●Kyyneleet sumensivat hänen silmänsä. 

My tears fell on the letter and blurred the ink. 

●Kyyneleeni putoilivat kirjeen päälle ja tahrivat musteen. 

There was a sudden blur of movement at the end of the corridor. 

●Käytävän päässä näky yhtäkkiä jotain epämääräistä liikettä. 

I can't remember that day very well. It's just a blur. 

●En muista sitä päivää kovinkaan hyvin. Minulla on siitä vain utuinen muistikuva. 

a blurred photograph 

●epäselvä valokuva 

a blurred memory 

●samea muisto 

 

Kun on oikea ajattelutapa With the right mindset 

säännöllinen palkka a steady pay cheque 

at a steady pace 

●tasaista vauhtia 

a steady job 

●vakituinen työ 

a steady foundation 

●tukeva perusta 

with a steady hand 

●vakaalla kädellä 

He's a steady young man. 

●Hän on kunnollinen nuori mies. 



go steady (with) 
ARKIKIELI 

seurustella vakituisesti 

steady on! 
BR  

Rauhoitu! 

 

Ready, steady, GO! 

kiinteä työaika fixed work hours  

yrityksen tarjoamat edut company-provided benefits 

Leishman says the deal could bring real benefits for his team. 

●Leishman toteaa, että sopimus voisi tuoda hänen joukkueelleen huomattavia etuja. 

Such competition is of benefit to the consumer. 

●Sellainen kilpailu[tilanne] koituu kuluttajan hyödyksi. 

She receives unemployment benefit. 

●Hän saa työttömyyspäivärahaa. 

a benefit concert 

●hyväntekeväisyyskonsertti 

We have both benefit[t]ed from our collaboration. 

●Me molemmat olemme hyötyneet yhteistyöstämme. 

The deal will benefit both companies and their customers. 

●Sopimus tulee hyödyttämään molempia yrityksiä sekä heidän asiakkaitaan. 

benefit at the expense of someone else 

●saada etua toisen kustannuksella 

●hyötyä toisen kustannuksella 

they lived together without benefit of clergy 

●he asuivat avoliitossa 

https://www.sanakirja.fi/finnish-english/seurustella%20vakituisesti
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she was buried without benefit of clergy 

●hänet haudattiin ilman kirkollisia menoja 

An asylum seeker must be given the benefit of the doubt when he makes conflicting statements as a result of traumatic experiences. 

●Turvapaikanhakijalle on annettava tulkintaetu, kun hän esittää ristiriitaisia väitteitä traumaattisten kokemusten seurauksena. 

They had given their only child the benefit of the doubt. 

●He olivat uskoneet ainoasta lapsestaan pelkkää hyvää. 

 
kaikki tai ei mitään-asia an all-or-nothing proposition 

muutamia keikkoja siinä sivussa a few gigs on the side 

ways of making money on the side 

●keinoja tehdä rahaa työn ohessa 

Did you know that he had a mistress on the side? 

●Tiesitkö, että hänellä oli salainen rakastajatar? 

Burger is served with fries on the side. / …with a side order of fries 

●Hampurilaisen lisukkeena tarjoillaan ranskalaisia. 

All items are served with sides of the day. 

●Kaikki annokset tarjoillaan päivän lisukkeiden kera. 

side dish 

●lisäke 

These shoes are a little on the tight side. 

●Nämä kengät ovat vähän tiukahkot. 

on the young side 

●nuorenpuoleinen 

the reverse side of the coin 

●kolikon kääntöpuoli 

Write on only one side of the paper. 

●Kirjoita vain paperin toiselle puolelle. 

The man was driving on the wrong side of the road. 

●Mies ajoi tien väärällä puolella. 

A cube has six sides. 



●Kuutiossa on kuusi sivua. 

They threw the box over the side of the ship. 

●He heittivät laatikon yli laidan. 

a pain in my left side 

●kipu vasemmassa kyljessäni 

on the side of the road 

●tien reunassa 

Try to look at all sides before deciding. 

●Yritä arvioida asiaa joka kantilta ennen kuin päätät. 

The funny side of it. 

●Asian hauska puoli. 

They obliterated the slogans painted on the sides of houses. 

●He pyyhkivät pois talojen seiniin maalatut iskulauseet. 

People were standing on the sides of the room. 

●Ihmiset seisoskelivat huoneen seinustoilla. 

The trail wound up the side of a hill. 

●Polku kiemurteli mäen kuvetta ylös. 

In most wars neither side wins. 

●Useimmissa sodissa kumpikaan osapuoli ei voita. 

Our side is winning. 

●Meidän joukkueemme on voitolla. 

Do not write more than four sides. 

●Älä kirjoita neljää sivua enempää. 

She has taken after her mother's side of the family for looks. 

●Hän on perinyt ulkonäkönsä äitinsä puolelta. 

a side of mutton 

●lampaankylki 

There is absolutely no side to him. 

●Hän ei ole ollenkaan tärkeilevä. 

I live at home and have to side with my parents. 

●Asun kotona ja joudun olemaan samaa mieltä vanhempieni kanssa. 

I'm not going to take sides in this dispute. 



●En aio asettua kenenkään puolelle tässä riidassa. 

He put the newspaper to one side and stood up. 

●Hän laittoi lehden sivuun ja nousi ylös. 

They sat side by side. 

●He istuivat vierekkäin. 

Teachers argue that both methods have to be used side by side. 

●Opettajat ovat sitä mieltä, että molempia menetelmiä on käytettävä rinnakkain. 

this side of the election 

●ennen vaaleja 

William was a chunky man, just this side of fifty. 

●William oli pyylevä, hieman alle viisikymppinen mies. 

the best pizza this side of Italy 

●parasta pitsaa Italian ulkopuolella 

We had arrived at a hut by the side of the road. 

●Olimme saapuneet tien varrella olevalle mökille. 

He moved his head slowly from side to side. 

●Hän liikutti päätään hitaasti puolelta toiselle. 

stagger along the road from side to side 

●hoiperrella tiellä laidasta laitaan 

He's a talented player who will not let the side down. 

●Hän on lahjakas pelaaja, joka ei tuota joukkueelle pettymystä. 

There were shouts from all sides. 

●Huutoja kuului joka puolelta. 

His daughter was by his side. 

●Hänen tyttärensä oli hänen rinnallaan. 

 I don't know her exact age, but I'm sure she's on the right side of forty. 

●En tiedä hänen tarkkaa ikäänsä, mutta olen varma, että hän on alle nelikymppinen. 

She took me on one side and told me that the results were not looking good. 

●Hän veti minut sivummalle ja kertoi, että tulokset eivät näyttäneet hyviltä. 

The law is on our side. 

●Meillä on laki puolellamme. 

Whose side are you on? 



●Kenen puolella oikein olet? 

 

 

side effect 
LAKI 

sivuvaikutus 
 

 

yrittäjyyden esteet barriers to entrepreneurship 

kannustaa kekseliäisyyttä spur innovation  

a spur to continued effort 

●kannustin jatkuvaan yrittämiseen 

The crowd spurred him into running faster. 

●Yleisö kannusti häntä juoksemaan kovemmin. 

Governments cut interest rates to spur demand. 

●Hallitukset leikkaavat korkoja vauhdittaakseen kysyntää. 

on the spur of the moment 
hetken mielijohteesta 
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pitkäkestoinen taloudellinen epätasa-arvo sustained economic inequality  

He couldn't sustain his position. 

●Hän ei kyennyt pitämään yllä asemaansa. 

This food will not sustain us. 

●Tämä ruoka ei elätä meitä. 

The car sustained severe damages. 

●Auto kärsi vakavia vahinkoja. 

sustain a broken arm 

●katkaista kätensä 

The bridge will not sustain this traffic. 

●Silta ei kestä tätä liikennettä. 

sustain an objection 

●hyväksyä vastalause oikeudessa 

sustainable development 
EKOLOGIA 

kestävä kehitys 

kehitys ilman luonnonvarojen riistokäyttöä 

 

muutamien harvojen käsiin in the hands of a few 

nostaa myös esiin haamun also raises the spectre of 

tarvittaessa saatavilla olevat monet the on-demand many  
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etuoikeutetut harvat the privileged few 

Education is a right, not a privilege. 

●Koulutus on oikeus, ei etuoikeus. 

It was a privilege to know him. 

●Minulla oli ilo ja kunnia tuntea hänet. 

I had the privilege to meet him. 

●Minulla oli ilo ja kunnia tavata hänet. 
 

päätoiminen työskentely full-time employment 

ovat vielä epäselviä are as yet unclear 

I haven't made up my mind yet. 

●En ole vielä tehnyt päätöstä. 

– Has Jordan told her? – Not yet. 

●– Onko Jordan kertonut hänelle? – Ei vielä. 

Isn't lunch ready yet? 

●Eikö lounas ole vieläkään valmis? 

Is Dad home yet? 

●Joko isä on tullut kotiin? 

They might yet change their minds and return to England. 

●He saattavat vielä muuttaa mielensä ja palata Englantiin. 

She will be in London for another two weeks yet. 

●Hän viipyy Lontoossa vielä toiset kaksi viikkoa. 

She may yet be alive. 

●Hän saattaa olla yhä elossa. 

It's her best book yet. 

●Se on hänen toistaiseksi paras kirjansa. 

Joan's hug was enthusiastic yet somehow oddly impersonal. 



●Joanin halaus oli innokas, vaikkakin kummallisen persoonaton. 

It was dark, yet I found my way home. 

●Oli pimeää, mutta osasin silti palata kotiin. 

Rain, rain, and yet more rain. 

●Sadetta ja sadetta ja aina vaan sadetta. 

I've failed yet again! 

●Epäonnistuin taas kerran! 

As yet there have been no fatalities. 

●Kuolemantapauksia ei ole vielä sattunut. 

The final date has yet to be set. 

●Lopullinen päivämäärä on vielä päättämättä. 

 

kytkeä se irti palkallisista töistä decoupling it from salaried jobs  

helpommin saatavilla oleva more readily available to 

Jack readily agreed to help. 

●Jack suostui mielihyvin auttamaan. 

If any difficulties arise, medical staff are readily available. 

●Jos ongelmia ilmenee, lääkärit ovat tavoitettavissa nopeasti. 

 

 


