
Expressions with POINT Study the examples with your partner. 

 

 

Get to the point! ●Käy jo asiaan! 

 

Let's go through the programme point by point. ●Käydään ohjelma läpi kohta kohdalta. 

 

He made the point that regulation controls pricing too much. ●Hän esitti sen näkökohdan, että sääntely hallitsee hinnoittelua liikaa. 

 

You have to admit that she's got a point. ●Sinun on myönnettävä, että hänen ehdotuksessaan on itua. 

 

There is no point in denying the truth. ●Totuuden kieltämisessä ei ole mitään järkeä. 

 

The film had its points. ●Elokuvalla oli puolensa. 

 

You should emphasize your strong points more. ●Sinun pitäisi korostaa enemmän vahvoja puoliasi. 

 

At that point, I desperately wanted to leave the room. ●Siinä vaiheessa halusin kovasti poistua huoneesta. 

 

the boiling point of water ●veden kiehumispiste 

 

He was on the point of leaving. ●Hän oli lähtemäisillään. 

 

Turn left at the point where you see a sign to Duxford. ●Käänny vasemmalle siinä kohdassa, missä on kyltti Duxfordiin. 

 

Johnstone scored and put his team five points ahead. ●Johnstone teki maalin ja vei joukkueensa viiden pisteen johtoon. 

 

a point of light ●valopiste 

 

the point of the knife ●veitsen kärki 

 

a pencil point ●kynän terä 

 

She had to admit he had his good points. ●Hänen oli myönnettävä, että miehellä oli hyvätkin puolensa. 

 

Still, I take your point about London. ●Ymmärrän kuitenkin näkökantasi Lontoosta. 

 



 

The greenhouse effect may reach the point of no return in the near future. ●Kasvihuoneilmiö saattaa lähitulevaisuudessa saavuttaa pisteen, jonka jälkeen

    paluuta entiseen ei ole. 

 

I am convinced that he will not face the enemy when it comes to the point. ●Olen vakuuttunut siitä, ettei hän uhmaa vihollista, sitten kun siihen tullaan. 

 

The bird dog was on point. ●Lintukoira oli seisonnassa. 

 

He pointed to a chair. ●Hän osoitti tuolia. 

 

Lee pointed at her. ●Lee osoitti häntä. 

 

The arrow pointed right. ●Nuoli osoitti oikealle. 

 

He pointed the gun at them. ●Hän tähtäsi heitä aseella. 

 

He pointed to certain factors supporting his conclusion. ●Hän viittasi tiettyihin tekijöihin, jotka tukivat hänen johtopäätöstään. 

 

He was pointing his mustache. ●Hän teroitti viiksiensä kärkiä. 

 

Other evidence points in the same direction. ●Muu todistusaineisto viittaa samaan suuntaan. 

 

You must point her out to me. ●Sinun on osoitettava hänet minulle. 

 

Mrs Smith pointed out tartly that he must do something to help. ●Rouva Smith huomautti pisteliäästi, että hänen pitäisi tehdä jotakin 

    auttaakseen. 

 

He told us, point blank, what he sent it for. ●Hän kertoi meille aivan suoraan, minkä takia hän lähetti sen. 

 

He refused point blank. ●Hän kieltäytyi kerta kaikkiaan. 

 

You might have a point here somewhere. ●Tuossa saattaa olla ideaa. 

 

Harry was continually seeking ways to score points off him. ●Harry etsi jatkuvasti tilaisuutta nälviä häntä. 

 

His comments were completely to the point. ●Hänen kommenttinsa olivat täysin asiaankuuluvia. 

 



 

armed at all points against the possible disappointments of her life ●kaikin puolin varautunut mahdollisiin pettymyksiin elämässä 

 

The kids get the point at once. ●Lapset tajuavat jutun heti. 

 

Frank's reply was rather off the point. ●Frankin vastaus oli aika asiaankuulumaton. 

 

Try to see it from my point of view. ●Yritä ajatella asiaa minun näkökulmastani. 

 

From a historical point of view, our capital is one of  

Europe's most important cities. ●Historian perspektiivistä katsottuna pääkaupunkimme on yksi Euroopan

    tärkeimmistä kaupungeista. 

 

I think you're right up to a point. ●Olet mielestäni jossain määrin oikeassa. 

 

Sometimes they missed the point altogether. ●Joskus heiltä jäi jutun ydin kokonaan ymmärtämättä. 

 

After much speculation we all started to point the finger at Dan. ●Pitkällisen spekuloinnin jälkeen aloimme kaikki osoittaa Dania syyttävällä

    sormella. 

 

Some girls of that age are very independent,  

my own sister was a case in point. ●Jotkin tuon ikäiset tytöt ovat hyvin itsenäisiä, oma siskoni on malliesimerkki. 

 

She made a point of spending every spare minute with the child. ●Hän piti tärkeänä jokaisen vapaahetken viettämistä lapsen kanssa. 

 

His comments were beside the point. ●Hänen kommenttinsa olivat asiaankuulumattomia. 

 

If I may come straight to the point, sir. ●Saanko mennä suoraan asiaan, sir. 

 

We have to treat them as if they were intelligent,  

when in point of fact they're just idiots. ●Meidän on kohdeltava heitä ikään kuin he olisivat älykkäitä, vaikka tosi

    asiassa he ovat pelkkiä idiootteja. 

 

All right, you've made your point. ●Hyvä on, olet tehnyt asian selväksi. 

 

 

 



It is likely that your first point of contact for most medical services  

will be your Family Doctor. ●Todennäköisesti ensimmäinen yhteyspisteesi useimpiin  

    sairaanhoitopalveluihin on perhelääkärisi. 

 

There is a hotel and, more to the point, a wonderful view over the village. ●Siellä on hotelli, ja mikä tärkeämpää, ihastuttava näköala kylään. 

 

They decided to use Strasbourg as a point of departure for this attempt. ●He päättivät käyttää Strasbourgia tämän yrityksen lähtöpisteenä. 

 

Such a proceeding is arbitrary to the point of being ridiculous. ●Tällainen menettely on umpimähkäinen, ellei peräti naurettava. 

 

He was on the point of signing before his better judgement saved him. ●Hän oli allekirjoittamaisillaan, ennen kuin hänen arvostelukykynsä pelasti 

hänet. 

 
 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa Sanakirja.fi itsellesi tehokkaaksi työkaluksi!) 


