
 

 

 

Expressions with MONEY Go through the expressons with your partner. 

 

 

I spent a lot of money on new clothes. ●Käytin paljon rahaa uusiin vaatteisiin. 

 

I'm trying to save some money for my holiday. ●Yritän säästää vähän rahaa lomaani varten. 

 

I'm always short of money. ●Minulla on aina rahapula. 

 

Japanese money. ●Japanin valuutta. 

 

It's a terrible job, but the money is good. ●Työ on kammottavaa, mutta palkka on hyvä. 

 

tightening of the money market ●rahamarkkinoiden kiristyminen 

 

stabilization of the value of money ●rahanarvon vakauttaminen 

 

I used to deliver newspapers in my spare time to earn some pin money. ●Jaoin sanomalehtiä vapaa-aikanani ansaitakseni vähän taskurahaa. 

 

If there are more in a household earning good money, they will pay more. ●Jos taloudessa on useampia hyvin ansaitsevia, he maksavat enemmän. 

 

For my money, he is one of the greatest comedians of all time. ●Minun mielestäni hän on yksi kaikkien aikojen parhaista koomikoista. 

 

His comments were right on the money. ●Hänen kommenttinsa osuivat nappiin. 

 

I put my money on two horses, and they both lost. ●Löin vetoa kahden hevosen puolesta, ja ne molemmat hävisivät. 

 

She'll leave her husband. I'd put money on it. ●Hän jättää miehensä. Panen siitä pääni pantiksi. 

 

Money is no object ●ei väliä kuinka paljon joku maksaa 

 

The brothers had money to burn. ●Veljeksillä oli rahaa kuin roskaa. 

 

I felt a passing regret at the thought of losing so much money for old rope. ●Tunsin ohimenevää mielipahaa siitä, että menettäisin niin paljon helppoa 

rahaa. 

 



You pays your money and you takes your choice when it comes to  

drawing up a list of front-runners. ●Jokaisen on tehtävä omat valintansa ja laadittava omat listansa johtavista 

    ehdokkaista. 

 

I'm not made of money ●En minä ole rahasta tehty (ei ole ylimääräistä rahaa) 

 

The biggest problem in his life is his daughter who spends money like water. ●Suurin ongelma hänen elämässään on tytär, joka tuhlailee liikaa. 

 

If he was going for the excitement, he got his money's worth. ●Jos hän halusi jännitystä, hän sai vastinetta rahoilleen. 

 

Investors continue to put money into mutual funds. ●Sijoittajat sijoittavat edelleen rahaa keskinäisiin rahastoihin. 

 

You can't solve problems by throwing money at them. ●Ongelmia ei ratkaista syytämällä niihin rahaa. 

 

He must be losing money hand over fist. ●Hän ilmeisesti menettää rutkasti rahaa. 

 

Some people with more money than sense buy temporary pleasures ●Jotkut, joilla on rahaa enemmän kuin tarvitsevat ostavat tilapäisiä

    huvituksia 

 

I'll need a new Iphone, but I'm not going to pay good money for it  

unless they bring the price down. ●Tarvitsen uuden luurin, mutta en aio laittaa rahojani siihen, elleivät he laske

    hintaa. 

 

Among younger MPs John Doe remains possible  

but the smart money is on John Smith. ●Nuoremmista parlamentin jäsenistä John Doe on edelleen mahdollinen, mutta

    viisas lyö vetoa John Smithin puolesta. 

 

It is time to put our money where our mouth is. ●Meidän on aika siirtyä sanoista tekoihin. 

 

Money burned a hole in her pocket.  ● Hänellä raha poltti taskussa. 
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