
Expressions with MAN Study the examples with your partner. 

 

 

an elderly man ●vanhahko mies 

 

a man of exceptional charm ●poikkeuksellisen charmikas mies 

 

I'm a solid Labour man. ●Olen pesunkestävä työväenpuolueen mies. 

 

an Oxford man ●Oxfordin yliopiston käynyt mies 

 

our man in Paris ●miehemme Pariisissa 

 

It was difficult to distinguish between the officers and the men. ●Oli vaikea erottaa upseereja rivimiehistä. 

 

Come on, be a man now and stop crying. ●No niin, ole nyt mies ja lakkaa itkemästä. 

 

Have you met Sarah's new man? ●Oletko tavannut Sarahin uuden miehen? 

 

Don't do it, man! ●Hei, älä tee sitä! 

 

What's up, man! ●Mitäs mies? 

 

Stone Age man ●kivikauden ihminen 

 

the Isle of Man ●Mansaari 

 

a Frenchman ●ranskalainen [mies] 

 

chairman ●puhemies 

 

policeman ●poliisi[mies] 

 

The intruders were slaughtered to a man. ●Tunkeilijat tapettiin viimeiseen mieheen. 

 

Then, as one man, the boys began to eat. ●Sitten pojat alkoivat yksissä tuumin syödä. 

 



 

We discussed it man to man. ●Puhuimme siitä miesten kesken. 

 

The Headmaster has been at Albion House for fifty years, man and boy. ●Rehtori on ollut Albion Housessa 50 vuotta, nuoresta saakka. 

 

The hatchet man has already closed one office down. ●Saneeraaja on jo sulkenut yhden toimiston. 

 

I thought he'd be man enough to deal with the problem. ●Luulin, että hänessä olisi tarpeeksi miestä käsittelemään ongelmaa. 

 

I am now a man of straw, I own nothing. ●Olen nyt heikko mies, en omista mitään. 

 

He is a redoubtable foe and a man of honour. ●Hän on pelätty vihollinen ja kunnian mies. 

 

He was well known as a man about town. ●Hänet tunnettiin hyvin menevänä miehenä. 

 

He is also a man of letters, having a degree in history. ●Hän on myöskin oppinut mies, hänellä on tutkinto historiasta. 

 

Your mother had learned to be independent in Paris – her own woman. ●Äitisi oli Pariisissa oppinut olemaan itsenäinen – hän määräsi itse

    asioistaan. 

 

We've got just the man for the job. ●Meillä on juuri oikea mies työhön. 

 

It made me feel twice the woman that I was. ●Se sai minut tuntemaan itseni kahta paremmaksi. 

 

We've got just the woman for the job. ●Meillä on juuri oikea nainen työhön. 

 

Whatever his increasingly evident misdeeds,  

he remains to many a man of the people. ●Huolimatta hänen yhä ilmeisimmistä väärinkäytöksistään, hän on monien

    mielestä edelleen kansan ystävä. 

 

If there ever was a man for all seasons it is the redoubtable Mr Smith. ●Kunnioitettava herra Smith, jos kuka, on menestynyt monilla aloilla. 

 

I'm as ambitious as the next man. ●Olen yhtä kunnianhimoinen kuin kuka tahansa muukin. 

 

The navy made a man out of me. ●Laivasto teki minusta miehen. 

 

You're no good to man or beast. ●Sinusta ei ole mitään hyötyä kenellekään. 



 

a man of God / a man of the cloth ●pappi, pappismies 

 

the men's / the men's room ●miesten vessa 

 

be one's own man / be one's own woman ●olla oma herransa, määrätä itse asioistaan 

 

man's best friend ●ihmisen paras ystävä (siis koira) 

 

a man of the moment ●tämän hetken sankari 

 

a man of the people ●kansan mies, kansan ystävä 

 

the man in the moon ●kuu-ukko 

 

the man of the house ●isäntä, perheenpää 

 

the man of the match ●ottelun paras pelaaja 

 

the man in the street / the man on the street ●tavallinen ihminen, kadunmies 

 

Are you a man or a mouse? ●Oletko mies vai hiiri? 

 

go to see a man about a dog ●kun ei haluta kertoa, mihin on menossa (erityisesti vessaan mentäessä) 

 

Man cannot live by bread alone. ●Ihminen ei elä yksin leivästä. 

 

One man's meat is another man's poison ●makunsa kullakin 

 

A man's got to do what a man's got to do. ●vitsinä, aiottaessa tehdä jotakin epämiellyttävää 
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