
Expressions with GO Study the examples with your partner. 
 

 

I went home. Menin kotiin. 

 

Does this train go to Tokyo? Meneekö tämä juna Tokioon? 

 

I'm going now. Lähden nyt. 

 

He goes to a good university. Hän käy hyvää yliopistoa. 

 

Do you go to church? Käytkö kirkossa? 

 

This path goes to his house. Tämä tie johtaa hänen talolleen. 

 

A long scar goes from his mouth all the way to his left ear. Pitkä arpi ulottuu hänen suustaan aina vasempaan korvaan asti. 

 

There's ten more pages to go. Vielä on kymmenen sivua jäljellä. 

 

Two hamburgers to go. Kaksi hampurilaista mukaan. 

 

This year has gone so quickly. Tämä vuosi on kulunut niin nopeasti. 

 

The film has a lot going for it. Moni asia puhuu elokuvan puolesta. 

 

All went well. Kaikki sujui hyvin. 

 

How are things going at school? Miten koulussa sujuu? 

 

How's it going? Miten menee? 

 

I don't go in for church music. En ole innostunut kirkkomusiikista. 

 

She vowed to make a go of their marriage. Hän vannoi, että saisi heidän avioliittonsa onnistumaan. 

 

One week from today it will be all systems go for the rocket launch. Viikon kuluttua kaikki on valmiina raketin laukaisua varten. 



 

They had flirted from the word go. He flirttailivat alusta alkaen. 

 

They have all gone crazy. He ovat kaikki tulleet hulluiksi. 

 

The light went red. Valo muuttui punaiseksi. 

 

She went all pale. Hän meni aivan kalpeaksi. 

 

His hearing is going. Hänen kuulonsa on heikkenemässä. 

 

The battery is going. Patteri alkaa olla lopussa. 

 

Their money goes mostly on medicine. Heidän rahansa kuluvat enimmäkseen lääkkeisiin. 

 

The award went to my worst enemy. Palkinto meni pahimmalle vihamiehelleni. 

 

The thanks must go to my wife. Kiitokset kuuluvat vaimolleni. 

 

It won't go unnoticed. Se tullaan varmasti huomaamaan. 

 

It's a place where nearly everyone goes armed. Se on paikka, jossa melkein kaikki ovat aseistautuneita. 

 

Millions of children go hungry every day. Joka päivä miljoonat lapset näkevät nälkää. 

 

I'm afraid the older workers will have to go. Pelkään pahoin, että vanhemmat työntekijät joutuvat lähtemään. 

 

A thousand jobs will have to go. Tuhat työpaikkaa menetetään. 

 

A tiny amount will go a long way. Pikkuriikkinen määrä riittää pitkään. 

 

It won't go in this lock. Se ei käy tähän lukkoon. 

 

Five goes into thirty six times. Viisi menee kolmeenkymmeneen kuusi kertaa. 

 

The album goes in the top drawer. Albumi kuuluu ylälaatikkoon. 



 

I'm not sure which agency this memo should go to. En ole varma, mihin virastoon tämä muistio pitäisi lähettää. 

 

I realised that my wallet had gone. Tajusin, että lompakkoni oli kadonnut. 

 

Tickets are going well. Liput menevät hyvin kaupaksi. 

 

I can't go higher than £150. Voin maksaa vain 150 puntaa. 

 

My car won't go. Autoni ei kulje. 

 

My watch is still going. Kelloni käy yhä. 

 

This shirt doesn't go with my skirt. Tämä paitapusero ei sovi yhteen hameeni kanssa. 

 

Anything goes. Kaikki käy. 

 

The story goes like this. Tarina kuuluu näin. 

 

That's not how the song goes. Ei se laulu niin mene. 

 

He went so far as to call the police. Hän meni jopa niin pitkälle, että hälytti poliisin. 

 

Sheep go 'baa'. Lammas sanoo "bää". 

 

Then she goes to me: 'Get out.'. Sitten hän sanoi minulle: "Ala vetää.". 

 

He went like this. Hän teki näin. 

 

He went in his pants. Hän teki housuihinsa. 

 

I had a go at tennis. Kokeilin tennistä. 

 

It's my go. On minun vuoroni. 

 

She's full of go. Hän puhkuu tarmoa. 



 

The project is a go. Hanke tullaan toteuttamaan. 

 

She went at me with a knife. Hän kävi kimppuuni veitsen kanssa. 

 

The weekend went by really fast. Viikonloppu kului todella nopeasti. 

 

You cannot go by his behaviour. Hänen käytökseensä ei voi luottaa. 

 

The sun went in. Aurinko meni pilveen. 

 

I went on reading. Jatkoin lukemistani. 

 

Go on with your cooking. Jatka vain ruoanlaittoa. 

 

'Besides,' he went on, 'I have all the money.' "Sitä paitsi minulla on kaikki rahat", hän jatkoi. 

 

What's going on here? Mitä täällä tapahtuu? 

 

Should I go on a diet? Pitäisikö minun alkaa laihdutuskuurille? 

 

I went on holiday to France in May 2001. Olin lomalla Ranskassa toukokuussa 2001. 

 

We had to go on with what little information we had. Meidän täytyi toimia sen vähän tiedon pohjalta mitä meillä oli. 

 

Wanchope finally went on in the 59th minute. Wanchope pääsi lopulta kentälle 59. peliminuutilla. 

 

He went on and on. Hän jauhoi samaa asiaa. 

 

The temperature went up from 10 to 25 degrees. Lämpötila nousi 10:stä 25:teen asteeseen. 

 

The curtain went up. Esirippu nousi. 

 

A new house is going up across the street. Tien toiselle puolelle rakennetaan uutta taloa. 

 

A shout went up from the audience. Katsojat alkoivat huutaa. 



 

He went up to London. Hän meni Lontooseen. 

 

I attempted an engine restart – no go. Yritin käynnistää moottoria uudelleen – mahdotonta. 

 

You go it! Anna palaa! 

 

This goes for children as well as adults. Tämä pätee niin aikuisiin kuin lapsiinkin. 

 

We both went for the ball. Tavoittelimme molemmat palloa. 

 

The sculpture of two boxes is expected to go for $1000. Kahta laatikkoa esittävän veistoksen odotetaan menevän kaupaksi 1000 

 dollarilla. 

 

Alisha always goes for the athletic type. Alisha ihastuu aina urheilullisiin miehiin. 

 

He went for the most comprehensive course. Hän valitsi kattavimman kurssin. 

 

The policemen went for the attacker. Poliisit kävivät hyökkääjän kimppuun. 

 

The alarm went off. Hälytin alkoi soida. 

 

The electricity went off. Sähköt katkesivat. 

 

Things went off without problems. Asiat sujuivat ilman ongelmia. 

 

He has gone off to school. Hän on mennyt kouluun. 

 

They have gone off his idea. He eivät enää pidä hänen ideastaan. 

 

I went out and asked him for his autograph. Menin pyytämään häneltä nimikirjoitusta. 

 

The fire went out. Tuli sammui. 

 

The program went out on Monday. Ohjelma lähetettiin maanantaina. 

 



She went out in the first round to Jennifer Capriati. Hän hävisi ensimmäisellä kierroksella Jennifer Capriatille. 

 

Those went out of fashion years ago. Nuo jäivät pois muodista vuosia sitten. 

 

The pain should go away in a few minutes. Kivun pitäisi lähteä muutamassa minuutissa. 

 

He went back to raising pigs. Hän palasi kasvattamaan sikoja. 

 

To go back to what I said earlier ... Palataksemme siihen, mitä sanoin aiemmin ... 

 

I had to go back for my keys. Minun oli mentävä takaisin hakemaan avaimiani. 

 

The troubles go back to the turn of the century. Ongelmat ovat peräisin vuosisadan vaihteesta. 

 

Their friendship goes back ten years. Heidän ystävyytensä on kestänyt kymmenen vuotta. 

 

We go back a long way. Olemme tunteneet toisemme kauan. 

 

Crime rates have gone down by 20 percent. Rikollisuusluvut ovat laskeneet 20 prosentilla. 

 

Inflation went down from 5 to 2 percent. Inflaatio putosi viidestä prosentista kahteen. 

 

The road goes down to the river. Tie menee joelle [saakka]. 

 

She went down on all fours. Hän laskeutui kontalleen. 

 

His speech didn't go down very well with the audience. Hänen puheensa ei uponnut kovin hyvin yleisöön. 

 

He will go down in history as one of the greatest players of all time. Hänet tullaan muistamaan yhtenä kaikkien aikojen parhaimmista pelaajista. 

 

The team went down 4–0. Joukkue hävisi 4–0. 

 

I'd rather not go into that now. En haluaisi puhua siitä nyt. 

 

I've decided to go into teaching. Olen päättänyt ryhtyä opettajaksi. 

 



She went into ecstacy. Hän joutui ekstaasiin. 

 

The plane went into a spin. Kone joutui syöksyyn. 

 

Most of the budget went into acquiring firearms. Suurin osa budjetista kului aseiden hankintaan. 

 

We went over to London to sign our record deal. Menimme Lontooseen allekirjoittamaan levytyssopimuksemme. 

 

His speech didn't go over too well with the audience. Hänen puheensa ei oikein uponnut yleisöön. 

 

Come on, drink it, all at one go. Anna mennä, juo se kaikki kerralla. 

 

I'm not sure how to go about the problem. En ole varma, miten lähestyä ongelmaa. 

 

I know how to go about matters. Tiedän kuinka asiat hoidetaan. 

 

Most people just go about their daily lives. Useimmat ihmiset vain jatkavat jokapäiväistä elämäänsä. 

 

Go after him! Yritä saada hänet kiinni! 

 

The company is going after a growing market. Yritys tavoittelee kasvavia markkinoita. 

 

We were given permission to go ahead with the plan. Saimme luvan edetä suunnitelman kanssa. 

 

You go ahead and we'll follow later. Menkää te edeltäpäin, niin me tulemme perässä. 

 

The work is going along well. Työ edistyy hyvin. 

 

Go along and see how he's doing. Tule mukaan katsomaan, miten hänellä menee. 

 

We went along to the show. Menimme katsomaan näytöstä. 

 

I went round to see if she was home yet. Kävin katsomassa olisiko hän jo kotona. 

 

You can't go round being nasty to everyone all the time. Et voi olla jatkuvasti ilkeä kaikille. 

 



There's a stupid joke going round in the office. Toimistossa kiertää typerä vitsi. 

 

Is there enough cake to go round? Riittääkö kakkua kaikille? 

 

On Sunday we went round the Catacombs. Sunnuntaina kiertelimme katakombeissa. 

 

She's going on thirty. Hän on melkein kolmekymmentä. 

 

The company went south. Yhtiö menetti arvonsa. 

 

If we go halves each? Pantaisiinko tasan? 

 

The case went before the Supreme Court. Juttu otettiin käsiteltäväksi korkeimmassa oikeudessa. 

 

I couldn't have won, so I didn't go in for the race. En olisi voinut voittaa, joten en osallistunut kilpailuun. 

 

The excitement went out of it. Siitä meni kaikki jännitys. 

 

Her sympathy went out to the mother of this unknown boy. Hänen myötätuntonsa oli tämän tuntemattoman pojan äidin puolella. 

 

His dad would absolutely go mental. Hänen isänsä raivostuisi täysin. 

 

I'm on the go all spring. Olen koko kevään työn touhussa. 

 

He's all right, as lawyers go. Hän on lakimieheksi ihan mukava. 

 

He went absolutely postal. Hän suuttui aivan järjettömästi. 

 

This goes against my principles. Tämä on vastoin periaatteitani. 

 

He went back on his promise. Hän rikkoi lupauksensa. 

 

He has gone over to the enemy. Hän on loikannut vihollisen puolelle. 

 

Try to understand what they are going through. Yritä ymmärtää, mitä he joutuvat kestämään. 

 



The profits will go towards building a new hospital. Tuotolla rahoitetaan uutta sairaalaa. 

 

She just went haywire as soon as she saw the instructor. Hän meni ihan sekaisin heti kun näki ohjaajan. 

 

That just goes to show how much people judge each other on how they look. Tuo vain todistaa, miten paljon ihmiset arvioivat toisia ulkonäön

 perusteella. 

 

She went all out for the team. Hän teki kaikkensa joukkueen puolesta. 

 

I went all out to help him. Tein kaikkeni auttaakseni häntä. 

 

Glover's year began badly and went downhill from there. Gloverin vuosi alkoi huonosti ja paheni asteittain. 

 

He went off with his secretary. Hän karkasi sihteerinsä kanssa. 

 

He went off with my wallet. Hän häipyi lompakkoni kanssa. 

 

He claims that liberal democracy and capitalism go together. Hänen mukaansa liberaali demokratia ja kapitalismi käyvät käsi kädessä. 

 

We've been going together for ages. Olemme seurustelleet vaikka kuinka kauan. 

 

The exotic dishes did not go down well. Eksoottiset ruoat eivät saaneet suosiota. 

 

He went down with flu. Hän sairastui flunssaan. 

 

I go along with you. Olen kanssasi samaa mieltä. 

 

He refused to go along with rules. Hän kieltäytyi noudattamasta sääntöjä. 

 

All our work went for nothing. Koko työmme meni hukkaan. 

 

when things go pear-shaped kun asiat menevät pieleen 

 

The party leader went head to head with his challenger. Puoluejohtaja kilpaili suoraan haastajaansa vastaan. 

 



She went to the stake for her own view of the universe. Hän meni äärimmäisyyksiin puolustaessaan omaa näkemystään

 maailmankaikkeudesta. 

 

It was touch-and-go whether she could reach the pram before it overturned. Oli siinä ja siinä, ehtisikö hän lastenvaunuille ennen kuin ne kaatuisivat

 kumoon. 

 

The committee recommends that we do not go down that road. Komitea suosittelee, ettemme toimisi niin. 

 

It's so easy to forget the question and go off at a tangent On helppoa unohtaa kysymys ja vastata asian vierestä. 

 

She had a go at me. Hän haukkui minua. 

 

I'm going to have to have a go at doing the outline again from memory. Minun on pakko yrittää tehdä luonnos uudelleen ulkomuistista. 

 

We would go to the ends of the earth to ensure customer satisfaction. Teemme kaikkemme asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. 
 

Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa itsellesi lisenssi. It’s the bee’s knees!)  


