
 

Expressions with DO Study the examples with your partner. 

 

He does not / doesn't want to go home. Hän ei halua mennä kotiin. 

 

Don't do that! Älä tee niin! 

 

Do you drive? Ajatko autoa? 

 

Did you really do that? Teitkö sen todella? 

 

You don't really believe that, do you? Ethän sinä oikeasti usko sitä? 

 

Your girlfriend studied here, didn't she? Tyttöystäväsihän opiskeli täällä, eikö totta? 

 

Hugh liked him, and so did I. Hugh piti hänestä, ja niin pidin minäkin. 

 

– You promised to help me. – No, I didn't. – Sinä lupasit auttaa minua. – En luvannut. 

 

Do be careful. Olethan varovainen. (Korostava merkitys) 

 

You did lie to me. Sinähän valehtelit minulle. Korostava merkitys) 

 

Not only did Andrew meet Peter in the local pub, 

he also met his wife-to-be. Andrew ei tavannut paikallisessa pubissa pelkästään Peteriä vaan myös tulevan 

 vaimonsa. 

 

I hope you are sorry for what you have done. Toivottavasti olet pahoillasi siitä, mitä olet tehnyt. 

 

I'll do the cooking. Minä hoidan ruoanlaiton. 

 

I've never been able to do crosswords. En ole koskaan osannut ratkaista ristisanatehtäviä. 

 

I do aerobics twice a week. Harrastan aerobikkia kaksi kertaa viikossa. 

 

The incident did little harm to his career. Välikohtaus aiheutti vain vähän vahinkoa hänen uralleen. 

 

The children are doing well at their new school. Lapset pärjäävät hyvin uudessa koulussaan. 



 

I haven't seen you for a while, how are you doing? En ole nähnyt sinua vähään aikaan, miten sinulla menee? 

 

I suppose these shoes will have to do for another year. Luulenpa, että näiden kenkien täytyy kelvata vielä vuoden verran. 

 

Will £10 do? Riittääkö kymmenen puntaa? 

 

The pub only does food at lunchtimes. Pubissa tarjotaan ruokaa vain lounasaikaan. 

 

It's an old car and it's done over 75 000 miles. Se on vanha auto, ja sillä on ajettu yli 75 000 mailia. 

 

He does Elvis Presley very well. Hän jäljittelee Elvis Presleytä erittäin hyvin. 

 

She did biology at university. Hän opiskeli yliopistossa biologiaa. 

 

He did two years in the navy. Hän vietti kaksi vuotta laivastossa. 

 

I'll do the kitchen this afternoon. Siivoan keittiön iltapäivällä. 

 

I was doing her hair. Minä laitoin hänen tukkaansa. 

 

To start with, we'd like to do a song from our first album. Aluksi haluaisimme esittää kappaleen ensimmäiseltä albumiltamme. 

 

Can we do London in three days? Ehdimmekö nähdä Lontoon kolmessa päivässä? 

 

She doesn't drink or do drugs. Hän ei juo eikä käytä huumeita. 

 

You must wait till I've done. Sinun täytyy odottaa, kunnes olen valmis. 

 

The house was done while we were away. Talo oli puhdistettu, kun olimme poissa. 

 

Fifty quid for that old bike! You've been done! Viisikymmentä puntaa tuosta vanhasta pyörästä! Sinua on huijattu! 

 

John got done for burglary and was put away. John kärähti murtovarkaudesta ja joutui linnaan. 

 

This village is so boring, there's never anything doing. Tämä kylä on niin tylsä, täällä ei koskaan tapahdu mitään. 

 

One day I'll do him. Joku päivä teen tyypistä selvää. 



 

He did up his shirt buttons. Hän napitti paitansa. 

 

Her hair was done up in a ponytail. Hänen hiuksensa oli sidottu poninhännälle. 

 

The parcel was done up in brown paper. Paketti oli kääritty ruskeaan paperiin. 

 

It's a lovely old country house, but it needs doing up a bit. Se on ihana vanha kartano, mutta se kaipaa pientä remonttia. 

 

She was done up in a silky black dress. Hän oli pukeutunut mustaan, silkinhohtoiseen pukuun. 

 

He threatened to do me in. Hän uhkasi tappaa minut. 

 

When I got back home I was completely done in. Kun pääsin takaisin kotiin, olin aivan nääntynyt. 

 

It was the drinking that did for her in the end. Juominen tappoi hänet lopulta. 

 

If the watchman recognizes any of us, we're done for. Jos vartija tunnistaa jonkun meistä, olemme tuhon omia. 

 

I'll do out these cupboards. Minä siivoan nämä komerot. 

 

The restaurant is done out in Mediterranean style. Ravintola on sisustettu Välimeren tyyliin. 

 

His house had been done over. Hänen talonsa oli rosvottu. 

 

He was done over by a gang of hooligans. Huligaanijoukko hakkasi hänet. 

 

The old wall paper remained until I did the house over in 1958. Vanha tapetti poistettiin vasta talon remontin yhteydessä vuonna 1958. 

 

Stop doing yourself down. Lakkaa vähättelemästä itseäsi. 

 

Mick was trying to do her out of her money. Mick yritti huijata häneltä hänen rahansa. 

 

There's no milk left, so I guess we'll just have to do without. Maitoa ei ole jäljellä yhtään, joten luulenpa, että meidän täytyy selvitä ilman. 

 

The invention of printing did away with the need for handwritten books. Kirjapainotaidon keksiminen vähensi tarvetta tehdä käsin kirjoitettuja kirjoja. 

 

He had tried to do away with himself. Hän oli yrittänyt tappaa itsensä. 



 

I could do with a pint of beer. Tuoppi olutta tekisi terää. 

 

We all thought you could do without extra worries. Me kaikki ajattelimme, että et kaipaa ylimääräisiä huolia. 

 

I'd like to tell you my own theory about grown-ups and their dos and don'ts. Haluaisin kertoa teille oman teoriani aikuisista ja heidän 

 käyttäytymissäännöistään. 

 

John has nothing to do with her death. Johnilla ei ole mitään tekemistä hänen kuolemansa kanssa. 

 

Most of his problems are to do with his family background. Suurin osa hänen ongelmistaan liittyy hänen perhetaustaansa. 

 

I can do this with one hand tied behind my back – look! Osaan tehdä tämän yhdellä kädellä – katso vaikka! 
 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa itsellesi tämä loistava ohjelma!) 


