
 

Expressions with MIND Study these expressions with your partner. 

 

Keep your mouth shut and mind your own business. ●Pidä suusi kiinni ja huolehdi omista asioistasi. 

 

All kinds of thoughts raced through my mind. ●Kaikenlaisia ajatuksia kävi mielessäni. 

 

Thank you, I'll keep it in mind. ●Kiitos, pidän sen mielessä. 

 

The scene would stay imprinted on her mind for ever. ●Näkymä syöpyisi hänen mieleensä ikuisiksi ajoiksi. 

 

He had a problem on his mind. ●Hänellä oli ongelma mielessään. 

 

I can't get her out of my mind. ●En saa häntä mielestäni. 

 

In her present state of mind she'd never be able to sleep. ●Tässä mielentilassa hän ei tosiaankaan saisi unta. 

 

Nick looked at her as if she'd lost her mind. ●Nick katsoi häntä kuin hän olisi menettänyt järkensä. 

 

Be sensible and put him out of your mind. ●Ole järkevä ja unohda hänet. 

 

He has it in mind to move to France. ●Hän aikoo muuttaa Ranskaan. 

 

You're not ill, it's all in your mind. ●Et sinä ole sairas, sinä vain kuvittelet. 

 

The driver looked mystified, his mind on other things. ●Kuljettaja oli hämmentyneen näköinen ja ajatteli muita asioita. 

 

I've got half a mind to sell the place and move. ●Aion ehkä myydä asuntoni ja muuttaa jonnekin muualle. 

 

I've a good mind to tell them what I really think of them. ●Minun tekisi kovasti mieli sanoa heille, mitä heistä oikein ajattelen. 

 

Boy, am I going to give him a piece of my mind when I see him. ●Voi veljet, annan hänen kuulla kunniansa, kun näen hänet. 

 

I can't get her out of my mind. ●En saa häntä mielestäni. 

 

You can visit a lot of pubs in an hour, if you put your mind to it. ●Tunnissa ehtii käydä monessa pubissa, jos oikein yrittää. 

 

He was known for his razor-sharp mind. ●Hänet tunnettiin partaveitsenterävästä älystään. 

 



 

He saw in his mind's eye a specific event which had occurred in his life. ●Hän näki sielunsa silmin tietyn tapahtuman elämästään. 

 

He had practically made up his mind that he would never go back. ●Hän oli käytännössä päättänyt olla koskaan menemättä takaisin. 

 

It's just slipped my mind for a moment. ●Se unohtui vain hetkeksi mielestäni. 

 

Beck sounded as if his mind was on other things. ●Beck kuulosti siltä kuin hänen ajatuksensa olisivat olleet muissa asioissa. 

 

I am in two minds whether to change the engine or repair it. ●Olen kahden vaiheilla, pitäisikö moottori vaihtaa vai korjata. 

 

She couldn't raise a guinea pig never mind a child. ●Hän ei pystyisi kasvattamaan edes marsua lapsesta puhumattakaan. 

 

Let's keep our mind on the job at hand. ●Pidetään ajatuksemme käsillä olevassa työssä. 

 

She is one of the great minds of our time. ●Hän on yksi aikamme suurista ajattelijoista. 

 

He has a suspicious mind. ●Hän on epäluuloinen luonne. 

 

Do you mind if I smoke? ●Haittaako sinua jos poltan? 

 

I don't mind the cold. ●Kylmyys ei haittaa minua. 

 

I wouldn't mind being thinner and better looking. ●En panisi pahakseni, jos olisin laihempi ja paremman näköinen. 

 

Would you mind leaving us alone for a minute. ●Voisitko jättää meidät hetkeksi kahden kesken. 

 

I'm really sorry about the party. – Never mind about that. ●Olen pahoillani kutsuista. – Älä siitä murehdi. 

 

I have to say that I do mind about my reputation. ●Minun on pakko sanoa, että maineellani on minulle väliä. 

 

What does it call to mind? ●Mitä se tuo mieleen? 

 

I tried to get my mind around something intangible. ●Yritin ymmärtää jotakin käsittämätöntä. 

 

We left our husbands to mind the children. ●Jätimme aviomiehemme hoitamaan lapsia. 

 

Be early to bed, mind! ●Katsokin, että menet aikaisin nukkumaan! 

 



 

She was asking for trouble, mind you. ●Hänhän suorastaan kerjäsi ikävyyksiä. 

 

I told him to be a good boy and mind his grandmother. ●Käskin häntä olemaan kiltisti ja tottelemaan isoäitiään. 

 

I mind the time when we fought in France. ●Muistan sen ajan, kun sodimme Ranskassa. 

 

Most of her energy went in talk (on an intellectual level, mind you)  

so she had very little left to use on work. ●Suurin osa hänen energiastaan kului jutusteluun (vaikkakin älylliseen), joten

  häneltä jäi sitä vain vähän työhön. 

 

You're mental. Lovable, mind you, but mental. ●Olet seonnut. Rakastettava kylläkin, mutta seonnut. 

 

That's getting off the subject a bit but never mind. ●Tässä eksytään vähän aiheesta, mutta ei se mitään. 

 

To my mind, Niki was the better driver. ●Minun mielestäni Niki oli parempi kuski. 

 

Do you mind if I join you? she asked. ●Saanko liittyä seuraasi, hän kysyi. 

 

There's this corpse lying on the table with his guts laid open... 

 – Do you mind. I am just going to have my lunch. ●Siinä se ruumis makasi pöydällä sisälmykset levällään... – Älä viitsi. Menen

  juuri syömään lounasta. 

 

As a detective, I have to keep an open mind. ●Etsivänä minun on pidettävä mieleni avoimena. 

 

Examples that spring to mind illustrate how this can save time and money. ●Mieleen tulee esimerkkejä, jotka osoittavat kuinka tällä voidaan säästää aikaa ja

  rahaa. 

 

What sort of budget do you have in mind for your project? ●Millainen budjetti sinulla on mielessä projektiasi varten? 

 

Don't mind me. Carry on with the work. ●Älkää minusta välittäkö, jatkakaa vain työtänne. 

 

They were all heading out to have a cup of coffee together. 

 – Don't mind me, I'm just doing my job. ●He olivat kaikki menossa ulos juomaan kupposen kahvia yhdessä. – Älkää

  minusta välittäkö, minä teen vain työtäni. 

 

I'll just go and tell Paul to mind the shop and we'll be on our way. ●Sanon vain Paulille, että huolehtii asioista, sillä aikaa kun olemme poissa, ja

  sitten lähdemme. 

 



 

The quarrel was on my mind all the time. ●Riita painoi mieltäni koko ajan. 

 

I wouldn't mind going to the movies. ●Menisin mielelläni elokuviin. 

 

The people of the village are of like mind. ●Kylän ihmiset ovat yhtä mieltä. 

 

If you don't dream you will lose your mind. ●Ellet unelmoi, tulet hulluksi. 

 

Mind how you go now, have a nice day! ●Pärjäile, hyvää päivän jatkoa! 

 

Mind how you go on that bike. ●Ole varovainen sen pyörän kanssa. 

 

He opened his mind to the sounds of the city. ●Hän avasi sydämensä kaupungin äänille. 

 

The thought had crossed my mind. ●Ajatus oli käväissyt mielessäni. 

 

But mind over matter, I can do it if I really want to, and I will. ●Mutta hengen voitto aineesta, pystyn tekemään sen, jos todella haluan, ja

  teenkin. 

 

Mind your backs! I've got a full tray of drinks here. ●Pois tieltä! Minulla on tässä täysi tarjottimellinen juomia. 

 

He is a tough politician who speaks his mind sometimes in a blunt way. ●Hän on kova poliitikko, joka kertoo mielipiteensä joskus suorasukaisesti. 

 

Just another thought if you don't mind. ●Vielä yksi ajatus, jos sopii. 

 

Would you come to the cinema with me tonight? 

 – No, if you don't mind, I've got lots of things to do. ●Lähtisitkö kanssani elokuviin tänään? – Ei kiitos, minulla on paljon tekemistä. 

 

If you wouldn't mind, don't call me mama's little girl. ●Älä sanoa minua äidin pikku tytöksi, jos sopii. 

 

Father must have been out of his mind to employ him. ●Isä oli varmaan järjiltään, kun otti hänet töihin. 

 

He's out of his mind in case you've had an accident or something. ●Hän on suunniltaan huolesta, jos vaikka olet joutunut onnettomuuteen tai

  jotain. 

He hopes that there will be a meeting of minds on how  

to deal with traffic problems. ●Hän toivoo, että liikenneongelmien käsittelystä päästään yhteisymmärrykseen. 

 

 



 

She was unable to make up her mind whether to scream in rage  

or to burst into laughter. ●Hän ei osannut päättää, huutaako raivosta vai purskahtaako nauruun. 

 

Make sure you mind your manners. ●Pidä huoli, että käyttäydyt kunnolla. 

 

No one in his right mind would leave this city unless forced. ●Ei kukaan järjissään oleva lähtisi tästä kaupungista, ellei olisi pakko. 

 

I was encouraged to mind my tongue and remain close to the church. ●Minua kannustettiin siistimään kielenkäyttöäni ja pysymään lähellä kirkkoa. 

 

The images of the victims stuck in his mind. ●Kuvat uhreista jäivät hänen mieleensä. 

 

The boss expects me to read his mind. ●Pomo odottaa, että luen hänen ajatuksiaan. 

 

It is important to bear in mind the power of symbols. ●On tärkeää muistaa symbolien voima. 

 

I was a fully equipped birdwatcher, very inexperienced,  

but with a one-track mind. ●Olin täysin valmis lintuharrastaja, hyvin kokematon, mutta täysin asialle

  omistautunut. 

 

What sort of budget do you have in mind for your project? ●Millainen budjetti sinulla on mielessä projektiasi varten? 

 

I don't mind admitting I don't know when I don't. ●Myönnän kyllä, jos en tiedä jotain. 

 

You changed my mind. ●Sait minut muuttamaan mieltäni. 

 

Being in the public eye, I really must mind my p's and q's. ●Julkisuuden valokeilassa minun on todellakin käyttäydyttävä soveliaasti. 

 

Doesn't she put you in mind of anybody? ●Eikö hän tuo sinulle ketään mieleen? 

 

The bedrooms have all been redesigned with comfort in mind. ●Makuuhuoneet on suunniteltu uudelleen mukavuutta silmällä pitäen. 

 

I expect I'll lose my job for telling you. But it's preyed on my mind. ●Menetän varmaan työpaikkani, kun kerron sinulle, mutta se on painanut

  mieltäni pitkään. 

 

Doesn't she put you in mind of anybody? ●Eikö hän tuo sinulle ketään mieleen? 

 

Wouldn't you rather have a woman with a mind of her own? ●Etkö haluaisi mieluummin naisen, jolla on oma tahto? 

 



 

My computer seems to have a mind of its own. ●Tietokoneellani tuntuu olevan oma tahto. 

 

It'll help to take his mind off the tragedy. ●Se saa hänen ajatuksensa pois tragediasta. 

 

I never wanted to hurt you, it was all in your mind. ●En koskaan tarkoittanut loukata sinua, se oli pelkkää kuvitelmaa. 

 

The picture she had just seen was engraved in her mind like a photograph. ●Kuva, jonka hän oli juuri nähnyt, tallentui hänen mieleensä kuin valokuva. 

 

Don't pay any mind to me and my dog. ●Älä välitä minusta ja koirastani. 

 

He told me that he will take full responsibility for this and that  

took a weight off my mind. ●Hän sanoi kantavansa asiasta täyden vastuun, ja se sai kiven putoamaan

    sydämeltäni. 

 

Do you think that a woman can attract any man if she has a mind to? ●Luuletko, että nainen voi viehättää ketä tahansa miestä, jos hän vain haluaa? 

 

I just wish there was something I could do to put his mind at ease. ●Toivon vain, että voisin jotenkin huojentaa hänen mieltään. 

 

Edward gave his mind to his wife. ●Edward keskittyi ajattelemaan vaimoaan. 

 

When I have problems with my wife, I have to make considerable effort 

 to keep my mind on work. ●Jos minulla on ongelmia vaimoni kanssa, vaatii huomattavia ponnistuksia

  keskittyä työhöni. 

 

Food was the very last thing on her mind right now. ●Ruoka oli vihoviimeinen asia hänen mielessään juuri nyt. 

 

He managed to close his mind to what he didn't want to know. ●Hän onnistui sulkemaan pois mielestään sen mitä ei halunnut tietää. 

 

Even in his last years, Granddad had a mind like a steel trap. ●Isoisällä oli terävä äly jopa viimeisinä vuosinaan. 

 

If you don't mind my saying so, this conversation is getting a little strange. ●Tämä keskustelu on kääntymässä hieman outoon suuntaan, jos saan sanoa. 

 

Be sensible and put him out of your mind. ●Ole järkevä ja unohda hänet. 

 

The bedrooms have all been redesigned with comfort in mind. ●Makuuhuoneet on suunniteltu uudelleen mukavuuden kannalta. 

 

 

 



 

She could remember very little about the event, no matter  

how many times she went over it in her mind. ●Hän pystyi muistamaan tapahtumasta vain hyvin vähän, kävipä hän sitä läpi

  mielessään kuinka monta kertaa tahansa. 

(Lähde: Sanakirja.fi) 
 


