
Expressions with DAY Study the expressions with your partner. 

 

Christmas day ●joulupäivä 

 

their wedding day ●heidän hääpäivänsä 

 

the day before yesterday ●toissapäivä 

 

the day after tomorrow ●ylihuominen 

 

I hope we'll meet again some / one day. ●Toivottavasti tapaamme taas jonakin päivänä / joskus. 

 

a school day ●koulupäivä 

 

a busy day at the office ●kiireinen [työ]päivä toimistossa 

 

an 8-hour working day ●kahdeksantuntinen työpäivä 

 

a fine summer's day ●hieno kesäpäivä 

 

The news made her day. ●Uutiset pelastivat hänen päivänsä. 

 

Give me the train any day. ●Mieluummin kuljen junalla. 

 

I remember when all this were nowt but fields. Those were the days, son. ●Muistan, kun kaikki tämä oli pelkkää peltoa. Oi niitä aikoja, poika. 

 

– He's going to give up smoking. – That will be the day! ●– Hän aikoo lopettaa tupakanpolton. – [Ja] sen kun näkisi! 

 

We travelled at night and rested by day. ●Matkustimme öisin ja lepäsimme päivisin. 

 

It's been raining all day [long]. ●On satanut koko päivän. 

 

the political issues of the day ●nykyhetken poliittiset kysymykset 

 

The media has a field day with the scandal. ●Tiedotusvälineet ottavat kaiken ilon irti skandaalista. 

 

The house has had its day. ●Talo oli parhaat päivänsä nähnyt. 

 



I intend to read it one of these days. ●Aion lukea sen tässä jonakin päivänä. 

 

Instinct told me it was going to be one of those days. ●Vaistoni sanoi, että tästä tulisi yksi niistä päivistä, kun kaikki menee pieleen. 

 

Sometimes, he longed for the good old days. ●Joskus hän kaipasi vanhoja hyviä aikoja. 

 

Hurry it up, we haven't got all day. ●Pidä kiirettä, ei tässä ole koko päivää aikaa. 

 

The news made her day. ●Uutiset pelastivat hänen päivänsä. 

 

I've been spending a lot of time with her these days. ●Olen viettänyt paljon aikaa hänen kanssaan nykyään 

 

Their furnishing style had changed little since their student days. ●Heidän sisustustyylinsä oli muuttunut vain vähän sitten opiskelija-aikojen. 

 

People like to look back on the good old days. ●Vanhoja hyviä aikoja on mukava muistella. 

 

In her day, she was a well-known author. ●Parhaina päivinään hän oli tunnettu kirjailija. 

 

They used to be very popular, but now they have had their day. ●He olivat ennen kuuluisia, mutta menestyksen päivät ovat ohi. 

 

One day I'll learn to swim. ●Opettelen vielä jonakin päivänä uimaan. 

 

One day I was in the library and I came across this book. ●Olin eräänä päivänä kirjastossa ja löysin tämän kirjan. 

 

Some day I'll live in the countryside. ●Vielä jonakin päivänä muutan maalle. 

 

We thought of better excuses in my day. ●Kun minä olin nuori, me keksimme parempia tekosyitä. 

 

Every single one of us is getting older by the day. ●Jokaikinen meistä vanhenee päivä päivältä. 

 

He grew weaker day by day. ●Hänen tilansa huononi päivä päivältä. 

 

The upper classes wore the European fashions of the day. ●Yläluokat pukeutuivat sen ajan eurooppalaisen muodin mukaisesti. 

 

She died two years ago to the day. ●Hän kuoli päivälleen kaksi vuotta sitten. 

 

He will rue the day he turned down that offer. ●Hän katuu vielä, ettei hyväksynyt tarjousta. 

 



I remember the feeling to this day. ●Muistan sen tunteen vielä tänä päivänäkin. 

 

We lived together virtually from day one. ●Asuimme yhdessä käytännöllisesti katsoen alusta asti. 

 

The rent was £2 per week in those halcyon days. ●Niinä auvoisina aikoina vuokra oli 2 puntaa viikossa. 

 

Have you named the day yet? ●Oletteko jo sopineet hääpäivän? 

 

He wouldn't trust the Tories to carry the day. ●Hän ei usko konservatiivien menestykseen. 

 

I curse the day I met you. ●Toivon etten olisi koskaan tavannutkaan sinua. 

 

Day after day Charles sat waiting for something to happen. ●Päivästä toiseen Charles istui odottamassa, että jotain tapahtuisi. 

 

Journalists rang her day and night. ●Toimittajat soittivat hänelle yötä päivää. 

 

Then she discovered she was pregnant and the happy day was  

brought forward. ●Sitten hän huomasi olevansa raskaana, ja hääpäivää aikaistettiin. 

 

We had lunch the other day. ●Kävimme lounaalla muutama päivä sitten. 

 

People live from day to day in a world full of uncertainties. ●Ihmiset elävät päivästä toiseen maailmassa, joka on täynnä epävarmuutta. 

 

The delay varies from day to day. ●Viive on joka päivä eri pituinen. 

 

This is not my day, really. I left my lunch at home. ●Nyt ei taida olla minun päiväni. Jätin lounaani kotiin. 

 

He goes to meetings every week and takes one day at a time. ●Hän käy kokouksissa joka viikko ja ottaa päivän kerrallaan. 

 

Oh, I didn't pay much regard to that, it's all in the day's work. ●Ai, en kiinnittänyt siihen paljon huomiota, se on aivan jokapäiväistä. 

 

In this day and age things are made quite easy for a young mother. ●Nykyisin nuoret äidit pääsevät aika helpolla. 

 

It's your lucky day. You've won the first prize in our competition. ●On onnenpäivänne. Olette voittanut ensimmäisen palkinnon kilpailussamme. 

 

Newcastle United face their day of reckoning at Leicester. ●Newcastle Unitedilla on edessä ratkaisun hetki Leicesterissä. 

 

 



The thought of being cooped up within four walls all day and every day  

was unthinkable. ●Oli sietämätön ajatus, että istuisi neljän seinän sisällä päivät pitkät. 

 

She's 60, if she's a day. ●Hän on ainakin 60-vuotias. 

 

I never knew from one day to the next how I was going to find her. ●En koskaan tiennyt, missä kunnossa hän olisi. 

 

– Could I make a living as a poet? – Don't give up the day job. ●– Voisinko ansaita elantoni runoilijana? – Pysyttele vain siinä mitä osaat. 
 

Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa lisenssi tuohon ohjelmaan!) 


