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Esipuhe 

Kuuntele ja opi englantia	 -äänioppikirja	 johdattaa	sinut	äänen	
avulla	englannin	kielen	perusteisiin.	Opit	ja	kertaat	miellyttävästi	ja	
hauskasti	 arkipäivän	 tilanteisiin	 liittyvää	 englannin	 kielen	 keskeis-
tä	sanastoa	ja	ilmauksia.	Mukana	on	myös	katsaus	tärkeisiin	kielen	
rakenteisiin.

Äänioppikirjan	 metodi	 perustuu	 kuulemiesi	 sanojen	 ja	 ilmausten	
toistamiseen	 sekä	 niiden	 ymmärtämisen	 harjoittamiseen	 kuullun-
ymmärtämisten	avulla.	Mukana	on	runsaasti	toistoa,	 jotta	sanat	 ja	
ilmaukset	jäävät	helposti	mieleen.	Äänitteen	avulla	opit	myös	lausu-
maan	englantia	tehokkaammin.	

Kuuntele	 ja	opi	englantia	koostuu	 johdannosta	 ja	11	kappaleesta,	
joiden	 avulla	 opit	 toimimaan	 tavallisissa	 arkipäivän	 kielenkäyttö-
tilanteissa.	 Kurssin	 aikana	 opit	 tervehdyksiä,	 esittelyjä,	 keskeisiä	
matkailuun	liittyviä	ilmauksia	sekä	kertomaan	itsestäsi	ja	perhees-
täsi	 englanniksi.	Tutustut	myös	mm.	 ajanilmauksiin,	 säähän	 ja	 ruo-
kasanastoon.	 Äänite	 on	 helppokäyttöinen.	Voit	 halutessasi	 palata	
taaksepäin	ja	kerrata	jo	aiemmin	opiskelemaasi	tai	keskittyä	niihin	
osioihin,	jotka	erityisesti	kaipaavat	harjoittelua.	Vaikka	materiaali	on	
ensisijaisesti	kohdennettu	itseopiskeluun,	soveltuu	se	myös	englan-
nin	kielen	kursseille	oheismateriaaliksi.
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Tämän	vihkosen	tarkoituksena	on	tukea	opiskeluasi.		Vihkonen	si-
sältää	ääntämisohjeet,	keskeistä	sanastoa	ja	kuhunkin	osioon	liitty-
viä	keskeisiä	 ilmauksia.	Lisäksi	mukana	on	 lyhyt	katsaus	keskeisiin	
kielioppiasioihin	sekä	suomi-englanti-	ja	englanti-suomi-sanastot.	

Heikki	haluaa	omistaa	tämän	äänioppikirjan	kaikille	ystävilleen,	jot-
ka	ovat	olleet	mukana	niin	hyvinä	kuin	huonoina	hetkinäkin.	Tomi	
puolestaan	omistaa	teoksen	vanhemmilleen	Varpulle	ja	Jaakolle.

Mukavia	oppimishetkiä	toivottavat

Heikki	ja	Tomi
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Kuuntele ja opi englantia -kurssin eteneminen

Aloitusosiossa	harjoitellaan
•	englannin	kielen	ääntämistä
•	lauseen	sävelkulkua
•	tervehdysfraaseja	ja	voinnin	

kysymistä

Kappale 1: Nice to meet you!
Tässä	kappaleessa	opit:
•	tervehtimään	ja	hyvästelemään
•	kysymään	kuulumisia
•	esittelemään	itsesi
•	tutustumaan	ihmisiin	
•	numerot	0–20
•	persoonapronominit

Kappale 2: I come from Finland
Tässä	kappaleessa	opit:
•	kertomaan	itsestäsi	ja	esittelemään	

muita	ihmisiä
•	kertomaan	ikäsi,	kansallisuutesi	ja	

asuinpaikkasi
•	keskeiset	sukulaisuutta	ilmaisevat	

sanat
•	kertomaan	työstäsi
•	olla-verbit	be	ja	have
•	lukusanat	21–99
•	käyttämään	yleispreesensiä

Kappale 3: I’m married with three 
children
Tässä	kappaleessa	opit:
•	kertomaan	siviilisäädystä,	perheestä	

ja	suvusta
•	ilmaisemaan	asioita	englantilaisen	

kohteliaasti
•	monikon	muodostamisen	
•	omistuspronominit

Kappale 4: What is your hobby?
Tässä	kappaleessa	opit:
•	kertomaan	harrastuksistasi
•	keskeiset	ajanilmaukset
•	viikonpäivät,	vuorokaudenajat	ja	

vuodenajat
•	kysymyssanoja
•	käyttämään	kestopreesensiä

Kappale 5: Can I have the menu, 
please! 
Tässä	kappaleessa	opit:
•	ilmaisemaan	kellonaikoja
•	varaamaan	itsellesi	pöydän
•	tilaamaan	ruokaa	ja	juotavaa
•	keskeistä	ruokasanastoa
•	ilmaisemaan,	että	jossakin	on	jotakin:	

there is	ja	there are	-ilmausten	käytön
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Kappale 6:  A room for three 
nights, please!
Tässä	kappaleessa	opit:
•	varaamaan	itsellesi	huoneen
•	kuukaudet	ja	muita	ajanilmauksia
•	järjestysluvut
•	päivämäärien	ilmaisemisen

Kappale 7: Have a nice journey!
Tässä	kappaleessa	opit:
•	ostamaan	matkalipun
•	kulkuvälineet
•	lentosanastoa
•	lukusanat	sadasta	ylöspäin
•	kertomaan	asioista	menneessä	ajassa	

säännöllisten	verbien	imperfektin	
avulla

Kappale 8: Where can I find the 
tourist office?
Tässä	kappaleessa	opit:
•	kysymään	tietä
•	keskeistä	nähtävyyksiin	liittyvää	

sanastoa
•	ilmaisemaan	paikkaa	ja	suuntaa
•	asioimaan	matkatoimistossa	ja	

postissa
•	ilmaisemaan	mennyttä	aikaa	

epäsäännöllisiä	verbejä	käyttäen

Kappale 9: Keep the change!
Tässä	kappaleessa	opit:
•	ostosten,	erityisesti	vaateostosten	

tekemistä
•	demonstratiivipronominit	tämä,	tuo,	

nämä,	nuo
•	värien	ilmaisemisen
•	keskeisiä	adjektiiveja
•	kohteliaisuusmuodon	muodostamisen

Kappale 10: I would like to rent 
a car
Tässä	kappaleessa	opit:
•	vuokraamaan	auton	englanniksi
•	ilmansuunnat
•	säänilmauksia
•	muodollisen	subjektin	it käytön
•	tien	kuntoon	liittyvää	sanastoa
•	tieliikenteen	ongelmatilanteita
•	perfektin	muodostamisen

Kappale 11: I think I need a doctor
Tässä	kappaleessa	opit:
•	asioimaan	lääkärissä
•	kertomaan	omasta	terveydentilastasi
•	kehon	osat
•	adjektiivien	vertailun
•	puhumaan	lähitulevaisuudesta	ja	

aikomuksista
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Ääntämisohjeita

	 	

Vokaaliäänteet

Kirjoitetaan Äännetään Esimerkiksi Selite
a [ei] change,	David yleisin	a-kirjaimen	

äänneasu
a [ɑ]	(=lyhyt)	tai

[ɑ:]	(=pitkä)
swallow,	bath

a [] chat,	cat
o [əu] Dover,	close yleisin	o-kirjaimem	

äänneasu
o [o] Bob,	shop kuten	suomen	

lyhyt	o
oo	tai	ou [u]	(=lyhyt)	tai

[u:]	(=pitkä)
good,	would,	choose

u [u]:n	ja	[y]:n	
välimuoto

Susan,	true suomen	u:n	ja	y:n	
välimuoto

u [ju:] use
u [] gun
e [e] Mel
e [i]	(=lyhyt)	tai

[i:]	(=pitkä)
before,	he

i [ai] life,	I
i [i] bid,	grip
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y [j] yellow,	you huom.	ei	ole	
vokaali	tässä	
äänneasussa

y [ɑi] myself
e	tai	a [ə] the,	a,	carpenter ns.	välivokaali,	

lähellä	suomen	
ö-äännettä

Kuten	suomen	kielessä,	voi	myös	englannissa	vokaalin	pituus	muuttaa	sanan	
merkitystä:	esimerkiksi	suomen	kielessä	tuli, tuuli / englannin	kielessä	ship 
(laiva),	sheep (lammas);	pitch	(äänenkorkeus),	peach	(persikka).

Konsonanttiäänteet
Monet	konsonanteista	ääntyvät	lähellä	suomalaista	vastinettaan.	Kuitenkin	
englannissa	on	konsonanttiäänteitä,	joita	ei	esiinny	suomen	kielessä.	

Seuraavassa	muutamia	esimerkkejä:

Kirjoitetaan Äännetään Esimerkiksi Selite
sh [ʃ] shop,	English ns.	soinniton	suhuässä
ch [tʃ] chop,	chap t:n	ja	soinnittoman	

suhuässän	yhdistelmä
j	tai	g [d] John,	George d:n	ja	soinnillisen	

suhuässän	yhdistelmä
s [z] please soinnillinen	s
g [] go,	gun
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th [θ] think,	wrath ns.	soinniton	th-
äänne:	kieli	laitetaan	
etuhampaiden	väliin	ja	
äännettäessä	puhalletaan	
ilmaa	ulos	(soinniton	
äänne)

th [ð] this,	that ns.	soinnillinen	th-
äänne:	kieli	laitetaan	
etuhampaiden	väliin	ja	
päästetään	ääntä	lyhyesti

w [w] would,	will w-kirjainta	ei	äännetä	
[v]:nä	vaan	ikään	kuin	
pehmeänä	[u]:na

Englannin kielen intonaatio eli lauseen sävelkulku
Tavallisesti	englanninkielisessä	lauseessa	on	hieman	laskeva	intonaatio,	aivan	
kuten	suomen	kielessäkin.

Esimerkiksi	 I want to go to London this week.
Haluan	mennä	Lontooseen	tällä	viikolla.

	
Suomen	kielessä	painotetaan	tavallisesti	lauseen	alkua.	Englannin	kielessä	
voidaan	painottaa	mitä	tahansa	lauseen	osaa	ja	näin	korostaa	sen	merkitystä.

Kysymyslauseissa	on	tavallisesti	laskeva	intonaatio,	jos	se	alkaa	jollakin	
kysymyssanalla.

Esimerkiksi	 Where are you going?
What do you do on Fridays?
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Mikäli	kysymys	on	ns.	suljettu	kysymys	eli	siihen	vastausvaihtoehtoina	on	joko	
yes	tai	no,	kysymyslauseen	intonaatio	on	lopussa	nouseva.

Esimerkiksi	 Are you going to London?
Does Mark like shopping?

Englannin kielen aakkoset

A  [ei]	 man,	make
B [bi:]	 bike,	Bob
C  [si:]	 Celcius,	carrot	 	
D  [di:]	 day,	dad	 	 	
E	 [i:]	 letter,	week
F [ef]	 ferry,	knife
G [di:]	 go,	George
H [eitʃ]	 Harry,	horse
I  [ai]	 kilo,	I
J [dei]	 Jack,	jelly
K [kei]	 kite,	cake
L [el]	 Laura
M [em]	 man,	ham
N [en]	 no,	nine
O [əu]	 fog,	hope
P [pi:]	 pea,	pop
Q [kju:]	 quick
R [a:]		 rose,	marriage

S  [es]	 soap,	case
T [ti:]	 tennis,	cat
U  [ju:]	 union,	you
V [vi:] vase
W [dblju:]	 was,	water
X [eks]	 taxi
Y [vai]	 yoga,	Tommy
Z  [zed]	 zebra,	prize

Ruotsalaista	o-kirjainta	sekä	ä-	ja	
ö-kirjainta	ei	esiinny	englantilaisissa	
aakkosissa.	Jos	on	tarve	viitata	näihin	
kirjaimiin,	voit	tehdä	sen	seuraavasti:

Å	 a	with	a	circle	
Ä	 a	with	two	dots	tai	a	umlaut
Ö	 o	with	two	dots	tai	o	umlaut
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Maat, kielet ja kansallisuudet
Maita  Kieliä ja kansallisuuksia

Finland	 Suomi	 Finnish	 suomalainen,	suomen	kieli
Estonia	 Viro	 Estonian	 virolainen,	viron	kieli
Russia	 Venäjä	 Russian	 venäläinen,	venäjän	kieli
Sweden	 Ruotsi	 Swedish	 ruotsalainen,	ruotsin	kieli
Norway	 Norja	 Norwegian	norjalainen,	norjan	kieli
Denmark	 Tanska	 Danish	 tanskalainen,	tanskan	kieli
England	 Englanti	 English	 englantilainen,	englannin	kieli
Ireland	 Irlanti	 Irish	 irlantilainen,	irlannin	kieli	(iiri)
Scotland	 Skotlanti	 Scottish	 skotlantilainen,	skotlannin	kieli
Wales	 Wales	 Welsh	 walesilainen,	walesin	kieli
Germany	 Saksa	 German	 saksalainen,	saksan	kieli
France	 Ranska	 French	 ranskalainen,	ranskan	kieli
Italy	 Italia	 Italian	 italialainen,	italian	kieli
Spain	 Espanja	 Spanish	 espanjalainen,	espanjan	kieli
Portugal	 Portugali	 Portuguese	portugalilainen,	portugalin	kieli
the USA	 Yhdysvallat	 American	 amerikkalainen	 Huom!	ei ole kieli
Australia	 Australia	 Australian	 australialainen	 Huom!	ei ole kieli
Canada	 Kanada	 Canadian	 kanadalainen	 Huom!	ei ole kieli
China	 Kiina	 Chinese	 kiinalainen,	kiinan	kieli
Japan	 Japani	 Japanese	 japanilainen,	japanin	kieli
India	 Intia	 Indian	 intialainen	 Huom!	ei ole kieli, 
     tarkoittaa myös  
     intiaania
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Pronouns • Pronominit
Persoonapronominit

perusmuoto  objektimuoto
I (minä)	 	 	 me	(minut,	minua)
you (sinä)	 	 you (sinut,	sinua)
he (hän,	mies)	 	 him (hänet,	häntä;	miehestä	puhuttaessa)
she (hän,	nainen)	 	 her (hänet,	häntä;	naisesta	puhuttaessa)
we (me)	 	 	 us (meidät,	meitä)
you (te)	 	 	 you (teidät,	teitä)
they (he)		 	 them (heidät,	heitä)

Persoonapronominin	 perusmuotoa	 käytetään	 lauseessa	 tekijänä	 aivan	 kuten	
suomen	 kielessäkin.	 Objektimuotoja	 käytetään,	 kun	 tietty	 persoonamuoto	 on	
tekemisen	kohteena.	Lisäksi	niitä	käytetään	prepositioiden	yhteydessä	sekä	myös	
ilmaisemaan	kenelle.

Esimerkiksi	 I see her on Mondays. 	 (minä)	näen	hänet	maanantaisin.
	 He gave the key to us.	

Hän	antoi	avaimen	meille.	 He gave us the key.

Pronominin	it	(se)	objektimuoto	on	it.

HUOM!	Koska	englannissa	verbit	eivät	pääsääntöisesti	taivu	
persoonamuodoissa,	on	tekijän	oltava	lauseessa	aina	mukana.
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Possessiivi- eli omistuspronominit

lyhyt muoto pitkä muoto	 	
my  mine	 minun
your yours	 sinun
his his	 hänen	(miehen)
her hers	 hänen	(naisen)
our ours	 meidän	
your yours	 teidän
their theirs	 heidän

Omistuspronominien	lyhyitä	muotoja	käytetään	pääsanansa	edellä,	ei	koskaan	
itsenäisesti	ilman	pääsanaansa.	Pidempiä	muotoja	käytetään	puolestaan	
itsenäisesti	ilman	pääsanaansa.

Esimerkiksi	 Is that your house?	 Onko	tuo	teidän	talonne?
	 Yes, it is ours.	 Kyllä,	se	on	meidän	(talomme).

Demonstratiivipronominit

this 	 	 tämä
that 	 	 tuo,	se
these 	 	 nämä
those	 	 nuo,	ne	

Demonstratiivipronomineja	käytetään	samaan	tapaan	kuin	suomen	kielessä.	
Sanoja	this	ja	these	käytetään	itseä	lähellä	olevista	esineistä	ja	asioista.	
Kauempana	oleviin	viitataan	sanoilla	that	ja	those.
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Esimerkiksi	 this car	 tämä	auto
	 that house	 tuo		/	se	talo
	 these books	 nämä	kirjat
	 those bags	 nuo	/	ne	laukut

Sana	it	on	aina	itsenäinen	eikä	toimi	välittömästi	sitä	seuraavan	sanan	määrittee-
nä.	Siis	esimerkiksi	”se	talo”	on	englanniksi	that	house,	ei	koskaan	it	house.

Substantiivit • Nouns 	 	

Epämääräinen artikkeli a/an 
Englannin	kielessä	käytetään	epämääräistä	artikkelia,	kun	laskettavissa	oleva	asia-
yhteydessä	ennen	 tuntematon	substantiivi	mainitaan	ensimmäisen	kerran.	Epä-
määräisiä	 artikkeleja	 on	 kaksi	a	 ja	an.	 	Artikkelia	a	 käytetään	 silloin,	 kun	 sana	
alkaa	äännettäessä	konsonanttiäänteellä,	artikkelia	an	taas	silloin,	kun	sana	alkaa	
äännettäessä	vokaaliäänteellä.

Esimerkiksi	 I eat a banana every	 Syön	banaanin	joka	aamu.
	 morning.
	 She has an apple for 	 Hän	(nainen)	syö	omenan	lounaaksi.
	 lunch.	

Ainesanojen	ja	abstraktisanojen	kanssa	epämääräistä	artikkelia	ei	käytetä.	

Esimerkiksi	 He drinks coffee in  Hän	juo	kahvia	aamuisin.
	 the morning.
	 Love is hard to find.	 Rakkautta	on	vaikea	löytää.
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Määräinen artikkeli the	 	
Määräistä	artikkelia	the	käytetään	englannin	kielessä	jo	ennestään	tutusta	asiasta.	
Kyseessä	voi	olla	keskustelussa	aiemmin	kerran	mainittu	esine	tai	asia	tai	se	voi	
olla	muuten	keskustelutilanteessa	keskustelijoiden	tuntema	tai	yleisesti	tunnettu.	

Esim.	 I had a steak for lunch today. 	 Söin	pihvin	tänään	lounaalla.
	 The steak was juicy and 	 Pihvi	oli	mehukas	ja	herkullinen.
	 delicious. 
	 Open the window, please.	 Avaa	ikkuna.	(keskustelutilanteessa	
	 	 tunnettu)
	 The sun is shining.	 Aurinko	paistaa	parhaillaan.

Monikko	 	 	
Suurin	osa	englannin	kielen	substantiiveista	saa	monikossa	päätteen	-s.

Esimerkiksi	 a cat	(kissa)	 cats (kissat,	kissoja)

On	kuitenkin	joitakin	epäsäännöllisiä	monikkomuotoja,	joista	seuraavassa	muutamia.

a man (mies)	 men	(miehet,	miehiä)
a woman (nainen)	 women (naiset,	naisia)
a child	(lapsi)	 children (lapset,	lapsia)
a foot (jalka)	 feet (jalat,	jalkoja)
a tooth (hammas)	 teeth (hampaat,	hampaita)
a fish (kala)		 fish (kalat,	kaloja)
a Portuguese (portugalilainen)		 Portuguese (portugalilaiset,
	 	 portugalilaisia)
Monikkoa	käytetään	englannin	kielessä	aina,	kun	puhutaan	useammasta	kuin	
yhdestä	esineestä,	asiasta	tai	henkilöstä.
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Ajan ja paikan määreitä • Times and Places
Kellonajat 	 	

What is the time?	 Mitä	kello	on?
It is two o’clock	 Kello	on	kaksi.
It is half past four.	 Kello	on	puoli	viisi.
It is a quarter to eight.	 Kello	on	varttia	vaille	kahdeksan.
It is twenty-three past eleven.	 Kello	on	23	yli	11.
It is eight o’clock in the morning.	 Kello	on	kahdeksan	aamulla.
It is eight a.m.	 Kello	on	kahdeksan	aamulla.
It is half past two in the afternoon.	 Kello	on	puoli	kolme	iltapäivällä.
It is half past two p.m.	 Kello	on	puoli	kolme	iltapäivällä.
It is seventeen fourty-five.	 Kello	on	17.45.
See you at two!	 Nähdään	kahdelta!

Kellonaikaa	ilmaisevat	lauseet	muodostetaan	englannissa	käyttämällä	rakennetta	
it	 is.	Tasatunteja	 ilmaiseviin	kellonaikoihin	voidaan	 loppuun	 liittää	 ilmaus	o’clock.	
Puolikkaat	tunnit	ilmaistaan	englannissa	niin,	että	kerrotaan	mikä	aiempi	tasatunti	
on	ylitetty	puolikkaalla	tunnilla.	Yleisesti	käytetään	puheessa	12	tunnin	kellotaulua.	
Tällöin	usein	täsmennetään	vuorokaudenaika	kellonajan	perään	joko	käyttämällä	
vuorokaudenaikaa	 ilmaisevaa	 sanaa	 tai	 lyhenteitä	a.m.	 (ennen	puoltapäivää)	 tai	
p.m.	(puolenpäivän	jälkeen).	Virallisessa	kielenkäytössä	käytetään	24	tunnin	kel-
lotaulua.	 Jos	 jotakin	 tapahtuu	 johonkin	 tiettyyn	 kellonaikaan,	 ilmaistaan	 se	at-
prepositiota	käyttämällä.
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Vuorokaudenajat 	
morning 	 aamu
afternoon	 iltapäivä

evening ilta
night 	 	 yö

Vuorokaudenaikaa	ilmaistaessa	käytetään	prepositiota	in	+	määräistä	artikkelia	
the ilmaisemaan,	että	jotakin	tapahtuu	kyseisenä	vuorokaudenaikana.	Poikkeus	
on	sana	night,	jonka	kanssa	käytetään	prepositiota	at	ilman	artikkelia.

Esim.		 in the morning	aamulla
	 at night	 yöllä	

Viikonpäivät	 	 	
Monday	 maanantai
Tuesday	 tiistai
Wednesday	 keskiviikko
Thursday	 torstai

Friday	 	 perjantai
Saturday	 lauantai
Sunday		 sunnuntai

Viikonpäivät	kirjoitetaan	englannissa	aina	isolla	alkukirjaimella.	Mikäli	halutaan	
ilmaista,	että	jotakin	tapahtuu	jonakin	viikonpäivänä,	käytetään	prepositiota	on.	
Säännöllisesti	tapahtuvaa	toimintaa	ilmaistaan	laittamalla	-s-pääte	viikonpäivän	
perään.	Voidaan	myös	käyttää	sanaa	every	(jokainen,	joka)	kyseisen	viikonpäivän	
edellä.

Esim.	 on Monday	 maanantaina
	 Tuesdays	 tiistaisin
	 every Wednesday	 joka	keskiviikko
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Kuukaudet	 	 	
January tammikuu
February	 helmikuu
March	 	 maaliskuu
April	 	 huhtikuu
May	 	 toukokuu
June	 	 kesäkuu

July	 	 heinäkuu
August		 elokuu
September	 syyskuu
October	 lokakuu
November	 marraskuu
December	 joulukuu

Englannin	kielessä	kirjoitetaan	kaikki	kuukaudennimet	aina	isolla	alkukirjaimella.	
Mikäli	 halutaan	 ilmaista,	 että	 jotakin	 tapahtuu	 jonakin	 kuukautena,	 käytetään	
prepositiota	in.

Esim.	 in February	 helmikuussa

Vuodenajat  	 	
winter	 	 	 talvi
spring	 	 	 kevät
summer		 	 kesä
autumn (Br)	 	 syksy
fall (Am)		 	 syksy

Englanninenglannissa	 käytetään	 sanaa autumn	 ilmaisemaan	 syksyä,	 amerikan-
englannissa	vastaava	sana	on	fall.	Mikäli	halutaan	ilmaista,	että	jotakin	tapahtuu	
jonakin	vuodenaikana,	käytetään	prepositiota	in	ja	usein	lisäksi	määräistä	artik-
kelia	the.

Esim.	 in the winter 	 talvella



20
Ajanmääreitä	 	 	

a second	 sekunti
a minute	 minuutti	
an hour	 tunti	 	
a day	 päivä	 	
a week	 viikko	
a month	 kuukausi	
a year 	 vuosi
today	 tänään
tomorrow	 huomenna
the day after  
  tomorrow	 ylihuomenna
yesterday	 eilen
the day before 
		yesterday	 toissapäivänä
in three days	 kolmen	päivän	
	 kuluttua
four days ago	 neljä	päivää	sitten
always	 aina
often	 usein
sometimes	 joskus
seldom	 harvoin
never	 ei	koskaan
ever	 koskaan
now	 nyt
soon	 pian
at once	 heti

nowadays	 nykyään
lately	 viime	aikoina,
	 äskettäin
next	 ensi
last	 viime
already	 jo
still	 vielä
yet 	 vielä

Paikanmääreitä			

here	 täällä
there	 siellä,	tuolla
near	 lähellä
far	 kaukana
above 	 yläpuolella
below	 alapuolella
in front of	 jnkn	edessä
behind	 jnkn	takana
between	 välissä
over	 yllä,	yläpuolella
under	 alla,	alapuolella
in the middle of	keskellä
on the left	 vasemmalla
on the right	 oikealla
to the left of	 vasemmalle	jstkn
to the right of	 oikealle	jstkn
in	 -ssa/-ssä/-lla/-llä
on	 -lla/-llä/-ssa/-ssä
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Ilmansuunnat 

North	 pohjoinen
South	 etelä
West	 länsi
East	 itä

Väli-ilmansuunnat	muodostetaan	englannin	kielessä	käyttämällä	niitä	kahta	pääil-
mansuuntasanaa,	joiden	väliin	kyseinen	väli-ilmansuuntasana	sijoittuu.	Ensin	ote-
taan	 joko	 sana	North	 tai	South,	 jonka	 jälkeen	 laitetaan	 joko	 sana	West	 tai	East	
tarpeen	mukaan.

North-East	 koillinen
South-East	 kaakko
South-West	 lounas
North-West	 luode

Huomaa	ero	seuraavien	välillä:
Helsinki is in the south of Finland.	 Helsinki	on	Etelä-Suomessa.
Estonia is south of Finland.	 Viro	on	(sijaitsee)	etelään	Suomesta.
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Kysymyssanoja • Question words
who	 	kuka
where	 	missä	
when	 	milloin,	koska	
what	 	mikä,	mitä	
why	 	miksi	 	
how	 	miten,	kuinka	 	 	
which	 	mikä,	millainen	(valinta	rajallisesta	määrästä	vaihtoehtoja)	
what… like	 	millainen

Verbit • Verbs
be (olla)
Yleensä	verbit	eivät	englannin	kielessä	taivu	persoonamuodoissa.	Be-verbi	on	
kuitenkin	poikkeus.

I am	(lyhennetään	usein	muotoon		 minä	olen
I’m	vapaammassa	kielenkäytössä)	
you are 	 sinä	olet
he is 	 hän	(mies)	on
she is	 hän	(nainen)	on
it is	 se	on
we are	 me	olemme
you are	 te	olette
they are 	 he	/	ne	ovat

HUOM!	Vapaammassa	kielenkäytössä	myös	he is,	lyhennetään	usein	muotoon	
he’s;	she is	muotoon	she’s	ja	it is	muotoon	it’s.	
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have (olla, omistaa)
Have-verbillä	(olla,	merkityksessä	omistaa)	on	oma	muotonsa	ainoastaan	
yksikön	3.	persoonassa	eli	he-,	she-	ja	it-muotojen	yhteydessä.	Näiden	osalta	
käytetään	muotoa	has,	muissa	persoonissa	muotoa	have.

Esim.	 I have a new computer.	 Minulla	on	uusi	tietokone.
	 He has a nice house.	 Hänellä	on	kiva	talo.

Yleispreesens	 	 	
Yleispreesensiä	käytetään,	kun	ilmaistaan	säännöllisesti	toistuvaa	tekemistä	tai	
tapahtumista.	Yleispreesensmuoto	on	samannäköinen	kuin	verbin	perusmuoto	
lukuun	ottamatta	yksikön	3.	persoonaa	eli	he-,	she-	ja	it-muotoja,	joiden	osalta	
perusmuotoon	lisätään	-s-pääte

Esim.	 I play the guitar on the  Soitan	kitaraa	viikonloppuisin.
	 weekends.
	 Jill visits her grandmother		 Jill	käy	isoäitinsä	luona	kerran
	 once a month.	 kuukaudessa.

Yleispreesensin	kieltomuodot	muodostetaan	käyttämällä	apuverbiä	do	
ja	kieltosanaa	not.	Vapaammassa	kielenkäytössä	nämä	kirjoitetaan	yhteen	
muodoksi	don’t.	Yksikön	3.	persoona	muodostaa	jälleen	poikkeuksen:	
kieltomuoto	muodostetaan	käyttämällä	apuverbin	muotoa	does	+	sanaa	not,	
jotka	usein	yhdistetään	muodoksi	doesn’t.

Esim.	 We do not hear from them often.  Emme	kuule	heistä	usein.
	 We don’t hear from them often.
	 John does not sleep late.	 John	ei	nuku	myöhään.
	 John doesn’t sleep late.
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Kysymykset	muodostetaan	käyttämällä	apuverbiä	do	tai	does	+	pääverbin	
perusmuotoa.
Do they play the guitar sometimes?	Soittavatko	he	kitaraa	joskus?
Does she visit her grandmother  Käykö	hän	isoäitinsä	luona	usein?
often?

Mahdollinen	kysymyssana	tulee	aina	kysymyslauseen	alkuun.
Where do they live?	 Missä	he	asuvat?

Kestopreesens	 	 	
Kestopreesensiä	käytetään,	kun	halutaan	ilmaista,	että	jotakin	tapahtuu	juuri	
nyt.	Se	muodostetaan	käyttämällä	be-verbin	oikeaa	persoonamuotoa	ja	
pääverbin	ing-muotoa.

Esim.	 I ‘m speaking on the phone 	 Puhun	puhelimessa	juuri	nyt.
	 right now.
	 They are coming back home.	He	ovat	tulossa	takaisin	kotiin.
	 Mark is writing an email.	 Mark	on	kirjoittamassa	sähköpostia.

Kestopreesensin	kieltomuodot	muodostetaan	käyttämällä	sanaa	not	be-verbin	oi-
kean	muodon	jäljessä.	Tavallisesti	vapaammassa	kielenkäytössä	are	+	not	yhdistetään	
muodoksi	aren’t	ja	is	+	not	muodoksi	isn’t.	Sanoja	am	ja	not	ei	yhdistetä	koskaan.

I’m not feeling well right now.	 En	voi	hyvin	tällä	hetkellä.
You aren’t giving your best.	 Et	anna	parastasi.
She isn’t doing anything.	 Hän	ei	tee	mitään.

Kestopreesensin	kysymyslauseet	muodostetaan	vaihtamalla	be-verbin	oikean	
muodon	ja	tekijän	paikka.
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Esim.		 Are you feeling well at the 	 Voitko	hyvin	juuri	nyt?
	 moment?
	 Is she going somewhere?	 Onko	hän	(nainen)	menossa	jonnekin?

Mahdollinen	kysymyssana	tulee	kysymyslauseessa	aina	ensimmäiseksi
What are you doing?	 Mitä	teet	juuri	nyt?

Imperfekti	 	 	
Englannin	kielessä	imperfekti	ilmaisee	tekemistä	tai	tapahtumista,	joka	on	alkanut	
ja	päättynyt	menneisyydessä.	Suurin	osa	englannin	kielen	verbeistä	on	säännöl-
lisiä.	 Näiden	 osalta	 imperfekti	 muodostetaan	 laittamalla	 perusmuodon	 perään	
-ed-pääte.	On	myös	epäsäännöllisiä	imperfektejä,	joiden	imperfekti	on	opeteltava	
ulkoa,	koska	sitä	ei	voi	päätellä	verbin	perusmuodon	perusteella.	Näitä	on	lueteltu	
sivulla	82 olevassa	verbiluettelossa.	Epäsäännöllisten	verbien	imperfektimuoto	on	
tässä	luettelossa	järjestyksessä	toisena	esiintyvä	kunkin	verbin	osalta.

Esim.		 enjoy	(nauttia):	
	 I enjoyed the party yesterday.	Nautin	juhlista	eilen.
		 see	(nähdä):	
	 We saw him in the café.	 Näimme	hänet	(miehen)	kahvilassa.

Imperfektin	kieltomuoto	muodostetaan	käyttämällä	apuverbiä	did,	kieltosanaa	
not	ja	pääverbin	perusmuotoa.	Sanat	did	ja	not	yhdistetään	vapaammassa	kielen-
käytössä	muodoksi	didn’t.

Esim.	 We didn’t see you there.	 Emme	nähneet	sinua	siellä.
	 He didn’t invite us to the	 Hän	(mies)	ei	kutsunut	meitä	juhliin.
	 party.
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Imperfektin	kysymyslauseet	muodostetaan	käyttämällä	apuverbiä	did	ja	pääver-
bin	perusmuotoa.	

Esim.		Did you go there alone?	 Menitkö	sinne	yksin?
	 Did she really love me?	 Rakastiko	hän	(nainen)	minua	todella?

Myös	imperfektin	kysymyslauseissa	mahdollinen	kysymyssana	sijoitetaan	alkuun.
Where did Clark go?	 Minne	Clark	meni?

Perfekti 	 	
Englannin	kielessä	perfekti	on	aikamuoto,	 joka	 ilmaisee	menneisyydessä	alka-
nutta	tekemistä	tai	tapahtumista,	jolla	on	selkeä	yhteys	nykyhetkeen.	Se	muo-
dostetaan	 käyttämällä	 apuverbiä	 have	 (yksikön	 3.	 persoonassa	 apuverbi	 on	
muodossa	has).	Pääverbistä	käytetään	verbin	3.	muotoa,	 joka	on	säännöllisillä	
verbeillä	-ed-päätteinen	eli	samannäköinen	kuin	imperfektimuoto.	Epäsäännöl-
listen	verbien	osalta	on	3.	muoto	opeteltava	ulkoa,	koska	sitä	ei	 voi	päätellä	
verbin	perusmuodon	eikä	 imperfektimuodon	perusteella.	Epäsäännöllisiä	ver-
bejä	on	lueteltu	tämän	vihkosen	lopussa	olevassa	verbiluettelossa,	ja	perfektin	
muodostamiseen	tarvittava	muoto	on	kunkin	osalta	mainittu	viimeisenä.

Esim.	 be (olla): I have been ill lately.	 Olen	ollut	sairas	viime	aikoina.
	 live	(asua,	elää):	He has lived 	 Hän	(mies)	on	asunut	Lontoossa
	 in London two years.	 kaksi	vuotta.

Perfektin	kieltomuodot	muodostetaan	käyttämällä	kieltosanaa	not.	Vapaammas-
sa	kielenkäytössä	have	+	not	yhdistetään	tavallisesti	muodoksi	haven’t	ja	has	+	
not	muodoksi	hasn’t.
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Esim.	 They haven’t come back yet.	 He	eivät	vielä	ole	tulleet	takaisin.
	 I haven’t travelled much.	 En	ole	matkustanut	paljon.

Perfektin	kysymyslauseet	muodostetaan	vaihtamalla	have/has	-apuverbin	ja	teki-
jän	paikkaa	keskenään.	Mahdollinen	tarvittava	kysymyssana	tulee	kysymyslauseen	
alkuun.

What have you done?	 Mitä	olet	tehnyt?
Has he seen the latest  Onko	hän	(mies)	nähnyt	uusimman
James Bond film?		 James	Bond-filmin?

Futuuri	 	 	
Englannin	kielessä	tulevaisuuden	tapahtumista	tai	tekemistä	ilmaistaan	erillisellä	
futuuri-aikamuodolla.	Se	muodostetaan	käyttämällä	apuverbiä	will	ja	pääverbin	
perusmuotoa.

Esim.	 I will travel to Spain tomorrow.	Matkustan	Espanjaan	huomenna.
	 They will visit us next Friday.	 He	tulevat	käymään	luonamme	ensi	
	 	 perjantaina.

Futuurin	kieltomuoto	muodostetaan	lisäämällä	lauseeseen	kieltosana	not.	
Vapaammassa	kielenkäytössä	will	+	not	yhdistetään	tavallisesti	muodoksi	won’t.

Jack won’t come with us.	 Jack	ei	tule	mukaamme.
They won’t believe us.	 He	eivät	kyllä	usko	meitä.

Futuurin	kysymyslause	muodostetaan	vaihtamalla	apuverbin	will	ja	tekijän	paikka:	
mahdollinen	kysymyssana	tulee	kysymyslauseen	alkuun.

What will you do?	 Mitä	te	teette	tulevaisuudessa?
Will they join us?	 Liittyvätkö	he	seuraamme?
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Kohteliaisuusmuodot
Kohteliaisuutta	ilmaistaan	englannin	kielessä	laittamalla	sana	please	sellaisten	lau-
seiden	 loppuun,	 jotka	 voidaan	 tulkita	 pyynnöksi	 tai	 kehotukseksi.	 Please-sanan	
poisjättäminen	koetaan	epäkohteliaana,	joskus	jopa	tungettelevana.

Esim.		Pass me the butter, please.	 Ojenna	voita,	ole	hyvä.

Kohteliaisuustasoa	voi	vielä	nostaa	käyttämällä	would	+	verbin	perusmuoto	
-rakennetta.

	 Would you be quiet, please?	 Olisitko	hiljaa,	kiitos.
	 	

Adjektiivit • Adjectives
Englannin	kielessä	adjektiivit	eli	kysymykseen	millainen	vastaavat	sanat	eivät	
taivu	pääsanansa	mukaan	vaan	ovat	aina	samassa	muodossa.

Esim.		Your car is small.	 Autosi	on	pieni.
	 your small car	 pieni	autosi
	 Our children are small.	 Lapsemme	ovat	pieniä.
	 small children	 pienet	lapset

Komparatiivi	 	
Englannin	kielessä	komparatiivi	muodostetaan	kahdella	toisensa	poissulkevalla	
tavalla.	 Lyhyillä	 adjektiiveilla	 komparatiivi	muodostetaan	 laittamalla	 adjektiivin	
perusmuodon	perään	pääte	-er.	Lyhyinä	adjektiiveina	pidetään	ääntämykseltään	
yksitavuisia	adjektiiveja	sekä	joitakin	kaksitavuisia.	Pidemmillä	adjektiiveilla	kom-
paratiivi	muodostetaan	laittamalla	adjektiivin	eteen	sana	more.
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Esim.		short	(lyhyt)		 shorter	(lyhyempi)
	 dangerous (vaarallinen)	 more dangerous (vaarallisempi)

Vertailtaessa	kahta	eri	esinettä,	asiaa,	henkilöä	tai	ilmiötä	käytetään	suomen	
kuin-sanan	vastineena	englannin	kielessä	sanaa	than.

Esim.	 Mark is shorter than I am.	 Mark	on	lyhyempi	kuin	minä	olen.
	 Lions are more dangerous 	 Leijonat	ovat	vaarallisempia	kuin
	 than wolves. 	 sudet.

Superlatiivi
Superlatiivi	muodostetaan	englannin	kielessä	myös	kahdella	toisensa	poissulke-
valla	tavalla.	Lyhyiden	adjektiivien	osalta	adjektiivin	loppuun	laitetaan	pääte	-est 
ja	eteen	tavallisesti	määräinen	artikkeli the.

Esim.		short (lyhyt)	 the shortest	(lyhyin)
	 dangerous	(vaarallinen)	 the most dangerous	(vaarallisin)
	 I’m the shortest guy in the 	 Olen	lähiseudun	pienin	kundi.
	 neighbourhood. 	
	 But I’m the most dangerous 	 Mutta	olen	myös	vaarallisin	kundi.
	 guy, too.	
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Lukusanat • Numbers
Perusluvut	 	

0		 oh	tai	zero	
1		 one	
2		 two	
3		 three	
4		 four	
5		 five	
6		 six	
7		 seven	
8		 eight	
9		 nine	
10		 ten	
11		 eleven	
12		 twelve	
13		 thirteen	
14		 fourteen	
15		 fifteen	
16		 sixteen	
17		 seventeen	
18		 eighteen	
19		 nineteen	
20		 twenty
21		 twenty-one
22		 twenty-two

23		 twenty-three
30		 thirty
40		 forty
50		 fifty
60		 sixty
70		 seventy
80		 eighty
90		 ninety
99		 ninety-nine
100		 one	hundred	
101		 one	hundred	(and)	one	
110		 one	hundred	(and)	ten	
200		 two	hundred	
999		 nine	hundred	and	ninety-nine
1,000		one	thousand
2,000		two	thousand
456,789		 four	hundred	(and)	fifty-	
	 six	thousand	seven		
	 hundred	(and)	eighty-nine
1,	000,	000	one	million
5,	000,	000,	000	five	billion	
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Järjestysluvut	 	

1.	 (the)	first
2.	 (the)	second	
3.	 (the)	third
4.	 (the)	fourth	
5.	 (the)	fifth	
6.	 (the)	sixth	
7.	 (the)	seventh	
8.	 (the)	eighth	
9.	 (the)	ninth	
10.	 (the)	tenth	

11.	 (the)	eleventh	
12.	 (the)	twelfth	
13.	 (the)	thirteenth	
14.	 (the)	fourteenth	
15.	 (the)	fifteenth	
16.	 (the)	sixteenth	
17.	 (the)	seventeeth	
18.	 (the)	eighteenth	
19.	 (the)	nineteenth	

20.	 (the)	twentieth	
21.	 (the)	twenty-first	
22.	 (the)	twenty-second	
23.	 (the)	twenty-third	
24.	 (the)	twenty-fourth	
30.	 (the)	thirtieth	
40.	 (the)	fortieth	
50.	 (the)	fiftieth	
60.	 (the)	sixtieth	
70.	 (the)	seventieth	
80.	 (the)	eightieth	
90.	 (the)	ninetieth	
99.	 (the)	ninety-ninth		
100.	 (the)	one	hundredth
1,000.		 (the)	one	thousandth
2,000.			 (the)	two	thousandth
456,789.			(the)	four	hundred	(and)		
	 fifty-six	thousand	seven		
	 hundred	(and)	eighty-ninth
1,000,000.		(the)	one	millionth
5,000,000,000.	(the)	five	billionth	
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Rakenteita • Some Structures
There is / there are
Kun	halutaan	ilmaista,	että	jossakin	on	jotakin,	käytetään	englannin	kielessä	ra-
kennetta there is	/	there are.	Jos	esineitä	/	asioita	on	vain	yksi,	käytetään	muotoa	
there is,	muutoin	muotoa	there are.	

Lause	etenee	seuraavassa	järjestyksessä:	
1.	valitaan	joko	there is	tai	there are,	sen	mukaan	onko	jossakin	yksi	tai	useampi	

esine	tai	asia	
2.	mainitaan	se,	joka	tai	ne,	jotka	ovat	jossakin
3.	ilmaistaan	paikka,	jossa	asia	tai	esine	on	tai	useampi	niitä	ovat

Esim.	 There is a dog on the street.	 Kadulla	on	koira.
	 There are many people in India.	 Intiassa	on	paljon	ihmisiä.

Kysymyslauseen	voit	muodostaa	vaihtamalla	be-verbin	taipuneen	muodon	ja	
sanan	there	paikan	keskenään.

Esim.	 Is there any wine left?	 Onko	yhtään	viiniä	jäljellä?

Muodollinen subjekti it 
Päinvastoin	kuin	 suomen	kielessä,	 englannissa	 täytyy	 ilmaista	 lauseessa	 tekijä	
aina.	Jos	varsinaista	tekijää	ei	ole,	käytetään	muodollista	subjektia	it.	Muodollista	
subjektia	käytetään	englannin	kielessä	tavallisimmin	ilmaisemaan	aikaa,	säätä	ja	
olosuhteita	sekä	välimatkaa.	

It is two to eleven.	 Kello	on	kaksi	minuuttia	vaille	
	 	 yksitoista.



33
It is sunny.	 On	aurinkoista.	 	
It is very beautiful.	 On	hyvin	kaunista.		 	
It is twenty-five miles to Leeds 	 Täältä	on	25	mailia	Leedsiin.
from here. 	 	

Yleisiä fraaseja
Kappale1. Nice to meet you!
Hei!	 	 Hello!
Moi!	 	 Hi!
Hyvää	huomenta!	 Good morning!
Hei	hei!	(hyvästellessä)	 Bye-bye!
Nähdään	myöhemmin!	 See you later!
Nähdään	maanantaina!	 See you on Monday!
Mitä	kuuluu?	 How are you?
Voin	hyvin,	kiitos.	 I’m fine, thank you.
Anteeksi	(kun	pahoitellaan		 Sorry.
jo	tapahtunutta)		
Anteeksi	(kun	pahoitellaan	etukäteen		 Excuse me.
aiheutettavaa	vaivaa)	
Olen	pahoillani.	 I’m sorry.
Puhun	englantia	vähän.	 I speak English a little.
Voitko	puhua	hitaammin?	 Can you speak slower, please?
Rakastan	sinua.	 I love you.
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Kappale 2. I come from Finland
Nimeni	on	Janne.	 My name is Janne.
Mikä	on	nimesi?	 What is your name?
Olen	40-vuotias.	 I am forty years old.
Minkä	ikäinen	olet?	 How old are you?
Tulen	Suomesta.	 I come from Finland.
Mistä	tulet?	 Where do you come from?
Asun	Joensuussa.	 I live in Joensuu.
Saanko	esitellä	ystäväni?		 May I introduce my friend?
Tässä	on	vaimoni.	 Here is my wife.
Hauska	tavata.	 Nice to meet you.
Hän	(nainen)	on	suomalainen.		 She is Finnish.
Työskentelen	insinöörinä.	 I work as an engineer.
Pidän	työstäni.	 I like my work.

Kappale 3.  I’m married with three children
Oletko	naimisissa?	 Are you married?	
(Kyllä,)	olen	naimisissa.	 (Yes,) I’m married.
	(Ei,)	olen	sinkku.		 (No,)  I am single.
Olen	eronnut	 I am divorced. 
Olen	rekisteröidyssä	parisuhteessa.	 I live in a civil partnership.
Asun	yhdessä	Helenin	kanssa.	 I’m living with Helen.	
Tapailetko	ketään?	 Are you seeing anyone?
Tapailen	mukavaa	tyttöä.	 I’m seeing a nice girl.
Onko	sinulla	lapsia?	 Have you got children?
Minulla	on	kolme	lasta		 I have three children.
Olen	yksinhuoltaja.	 I’m a single parent.
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Kappale 4. What is your hobby?
Harrastan	lenkkeilyä.	 My hobby is jogging.
Pidän	tenniksen	pelaamisesta		 I like playing tennis in my 
vapaa-aikanani.		 free time.
Rakastan	lukemista.		 I love reading. 
Pelaan	sulkapalloa	joka	keskiviikko.	 I play badminton every Wednesday.
Käyn	usein	kuntosalilla.	 I often go to the gym.
Mikä	on	sinun	harrastuksesi?	 What is you hobby?	
Nähdään	maanantaina!	 See you on Monday!	 	

Harrastuksia
jalkapallo football
koripallo basketball
salibandy floorball
jääkiekko ice-hockey
yleisurheilu athletics
juokseminen running
sauvakävely Nordic walking
pyöräily bicycling / riding a bike
moottoriurheilu motorsports
kalastaminen fishing
metsästys hunting
marjastus picking berries
kesämökillä	oleskelu staying at a summer cottage
squash squash
golf golf
(murtomaa)hiihto (cross-country) skiing
laskettelu downhill skiing
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luistelu ice-skating
tanssiminen dancing
bilettäminen partying
TV:n	katselu watching TV
puutarhanhoito gardening
maalaaminen painting
piirtäminen drawing
musiikki music
kitaran	soittaminen playing the guitar
pianon	soittaminen playing the piano
laulaminen singing
teatterissa	käynti going to the theatre
elokuvat	 cinema (Br)
elokuvat movies	(Am)
matkustaminen travelling
ostoksien	tekeminen	/	shoppailu shopping
netissä	surffailu surfing the net
ratsastus riding

Kappale 5. Can I have the menu, please!
Mitä	kello	on?	 What time is it? 
Kello	on	kolme		 It is three o’clock. 
Milloin	baari	on	auki?	 When is the bar open? 
Milloin	kahvila	sulkeutuu?	 What time does the café close? 
Kuppi	kahvia,	kiitos.	 One cup of coffee, please.
Otan	tämän.	 I‘ll have this.	
Onko	teillä	vapaita	pöytiä?	 Do you have any free tables?
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Haluaisin	varata	pöydän	neljälle.	 I’d like to reserve a table for four.
Tupakoimattomien	puoli,	kiitos.	 Non-smoking, please.	
Käyvätkö	luottokortit?		 Do you take credit cards?
Sisältyykö	palvelu	hintaan?	 Is service included?
Mitä	se	maksaa?	 How much is it? 
Saisinko	ruokalistan	/	laskun?	 Can I have the menu / the check, please.
Haluaisin	maksaa.	 I would like to pay.
Pitäkää	vaihtorahat.	 Keep the change.
Missä	on	WC?	 Where is the toilet, please?

Kappale 6.  A room for three nights, please!
Onko	teillä	vapaita	huoneita?	 Do you have any vacancies?
Haluaisin	yhden/kahden	hengen		 I would like to have a single/double
huoneen.		 room.
Kolmeksi	yöksi,	kiitos.	 For three nights, please.
Kuinka	paljon	yksi	yö	maksaa?	 How much is it per night?
Sisältyykö	aamiainen	hintaan?	 Is breakfast included?
Minulla	on	varaus	nimellä	Kivinen.	 I have a reservation by the name of 
	 Kivinen.
Miten	haluaisitte	maksaa?	 How would you like to pay?
Minulla	on	hotellivoucher.	 I have a voucher.
Mihin	aikaan	aamiainen	tarjoillaan?	 What time is breakfast served?
Aamiainen	tarjoillaan	kello	6:sta		 Breakfast is served from 6 until
kello	11:een.		 11 a.m. 
Mihin	aikaan	saan	huoneen?	 When can I get the room?
Huoneenne	on	valmiina	klo	14.	 Your room is ready by 2 p.m.
Mikä	on	huoneen	luovutusaika?	 When is the check out time?
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Kappale 7.  Have a nice journey!
Mistä	voin	ostaa	lipun?	 Where can I buy a ticket?
Lipunmyynti	on	sisäänkäynnin	luona.	 The ticket office is by the entrance.
Mitä	maksaa	menolippu?	 How much does a single ticket cost?
Meno-paluulippu	Liverpooliin.	 A return to Liverpool, please.
Lippu	maksaa	3	puntaa.		 The ticket costs three pounds.
Aikuinen	ja	kaksi	lasta,	kiitos.	 One adult and two children, please.
Voinko	saada	opiskelija-alennusta?	 Can I get a student discount?
Ensimmäinen	vai	toinen	luokka?	 First or second class?
Meno	7.	elokuuta	ja		 I’m going on August 7th and 
paluu	14.	elokuuta.	 returning on August 14th.
Mihin	aikaan	lähtee	seuraava	juna		 What time does the next train to
Dubliniin?		 Dublin leave?
Miltä	raiteelta?	 What platform is it?
Laiturilta	6	kello	17.22.			 From platform 6 at 5.22 p.m.
Lento	AY	932	Helsinkiin	lähtee		 The flight AY 932 to Helsinki leaves
portilta	14.	 from gate 14.
Milloin	ateria	tarjoillaan?	 When are you serving the meal?
Onko	teillä	kasvisvaihtoehtoa?	 Do you have a vegetarian alternative? 
Saisinko	korvakuulokkeet,	kiitos?	 Can I have earphones, please?

Kulkuvälineitä
auto car
juna train
lähiliikenteen	bussi bus
kaukoliikenteen	bussi coach
lentokone airplane  

autolautta ferry
laiva,	vene boat
laiva ship
raitiovaunu tram
metro	(Br) tube
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metro	(Am) subway
pyörä bike
polkupyörä bicycle
moottoripyörä motorcycle

pakettiauto van
kuorma-auto lorry
rekka truck
taksi	(Br) taxi
taksi	(Am) cab

Kappale 8.   Where can I find the tourist office?
Anteeksi,	voitteko	auttaa	minua?	 Excuse me, can you help me, 
 please?	
Olen	eksyksissä.	 I’m lost. 
Missä	olen?	 Where am I? 
Voitteko	näyttää	tämän	paikan	kartalta?		 Can you show this place on the
  map? 
Missä	on	poliisiasema?	 Where is the police station? 
Se	on	hyvin	lähellä	/	kaukana.	 It is very near / quite far. 
Kävele	suoraan	eteenpäin.	 Walk straight ahead.
Käänny	oikeaan	/	vasempaan		 Turn right / left at the next
seuraavasta	kulmasta.		 corner.
Kävele	kolme	korttelia	oikealle.	 Walk three blocks to the right.
Voisinko	saada	kaupungin	kartan?	 Can I have the city map, please?
Miten	pääsen	kaupungin	keskustaan?	 How can I get to the city centre?
Missä	voin	yöpyä?	 Where can I stay overnight?
Haluaisin	lähettää	tämän	postikortin		 I would like to send this postcard
Suomeen.		 to Finland.
Saisinko	kaksi	postimerkkiä?	 Can I have two stamps, please?
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Kappale 9.  Keep the change!
Otan	tämän.	 I’ll take this. 	
Mitä	se	maksaa?	 How much is it?	
Mitä	nämä	maksavat?	 How much are these?	
Se	on	liian	kallis.	 It is too expensive.	
Se	sopii.	/	Se	on	ok.	 That’s alright.	 	
Missä	voin	maksaa?	 Where can I pay?	
Voinko	sovittaa	tätä?	 May I try this on, please?
Missä	on	sovitushuone?	 Where is the fitting room?
Onko	näitä	kenkiä	saatavana	kokoa	9?	 Are these shoes available in size 9? 
Ovatko	nämä	hameet	alennuksessa?	 Are these skirts on sale? 
Onko	teillä	tätä	paitapuseroa	sinisenä?	 Do you have this blouse in blue?	

Värejä
valkoinen	  white 
musta	 	 black 
punainen	 	 red 
sininen	 	 blue
vihreä	  green 
ruskea	  brown 

oranssi	 	 orange
keltainen	 	 yellow
violetti	 	 violet 
purppura	 	 purple
vaaleanpunainen	 	 pink 
harmaa	 	 grey 
beige	 	 beige

Kappale 10.  I would like to rent a car
Haluaisin	vuokrata	auton.		 I would like to rent a car. 
Tässä	on	ajokorttini.	 Here’s my driver’s licence. 
Minne	voin	palauttaa	auton?	 Where can I return the car? 
Autoni	hajosi.	 My car broke down.	
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Autoni	tarvitsee	hinausta.	 My car needs to be towed.
Onko	teillä	vararengasta?	 Do you have a spare tire?
Voitteko	lainata	matkapuhelintanne?	 Can I borrow your mobile phone?
Mikä	on	tiepalvelun	puhelinnumero?	 What is the phone number of 	
	 the road service?
Aurinko	paistaa.	 The sun is shining.
On	pilvistä.	 It is cloudy. 
Sataa	vettä/lunta.	 It is raining/snowing.	
Lämpötila	on	15	astetta	celsiusta.	 It is fifteen degrees Celsius.

Kappale 11. I think I need a doctor
Voin	huonosti.	 I feel weak.	
Luulen,	että	tarvitsen	lääkäriä.	 I think I need a doctor. 
Haluaisin	varata	ajan.	 I would like to make an 
 appointment. 
Minulla	on	vakuutus.	 I have got insurance. 
Tähän	sattuu.	 It hurts here. 
Minua	oksettaa.	 I feel sick.	
Minulla	on	päänsärkyä.		 I have a headache. 
Vatsaani	koskee.	 I have pain in my stomach. 
Kurkkuni	on	turvonnut.	 My throat is swollen. 
Minulla	on	kuumetta.	 I have a temperature.
Aukaiskaa	suunne.	 Open your mouth, please.
Mihin	sattuu?		 Where does it hurt?
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Suomi–englanti-sanasto
Huom!
1.	 *	-merkityt	verbit	ovat	epäsäännöllisesti	taipuvia	verbejä,	joiden	

taivutusmuodot	löydät	tämän	vihkosen	lopussa	olevasta	luettelosta.
2.	 sanastossa	on	käytetty	seuraavia	lyhenteitä	

Am	=	amerikanenglannissa	käytettävä	sana	tai	merkitys	
Br	=	englanninenglannissa	käytettävä	sana	tai	merkitys	
prep.	=	prepositio

aamiainen	 breakfast
aamu	 morning
aamuyöllä/aamulla/	
		aamupäivällä		
		(kellonajoista)	

a.m.

aavikko desert 
ahven	 perch
aika time 
ajaa drive*
ajatella think*
ajokortti	 driver’s licence, 

driving licence
akku battery
alapuolella	 below
alas down 
alennus	 discount
alentaa	 reduce
alhaalla	 down
alhainen	 low

alkaa,	aloittaa begin*
alushousut	 underpants, 

pants (Br)
alusvaatteet	 underwear
Amerikka	 America
amerikkalainen	 American
ammatti	 profession
ankerias	 eel
antaa give*
anteeksi	 sorry
antibiootti	 antibiotics
appelsiini	 orange
aprikoosi	 apricot
apteekki	 drugstore, 

pharmacy
asia	 item
aspiriini	 aspirin
aste	 degree
asua live

a
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asumuserossa	 separated
ateria	 meal
auki,	avoin open
auringonpistos	 a sunstroke
aurinko	 sun
aurinkoinen	 sunny
Australia	 Australia
australialainen	 Australian
autiomaa	 desert
auto	 car
autolautta	 ferry
autumn	(Br) syksy
avata	 open
avioero divorce
aviomies	 husband
avustaja	 assistant
badminton sulkapallo
banaani	 banana
beige beige 
bilettäminen	 partying
bootsi	 boot
bussi bus
C5-koko	 C5-size
collegepusero sweater
donitsi	 doughnut
edessäpäin ahead
jnkn	edessä in front of
edetä	 proceed
ehdottomasti	 definitely
ei	 no

ei	koskaan	 never
eilen	 yesterday
eksynyt lost
elektroninen	 electronic
elokuu	 August
elokuvat,	 cinema (Br), 
		elokuvateatteri	 movies (Am)
elossa alive 
eläintarha	 zoo
eläkeläinen	 senior citizen
elämä	 life
elää	 live 
enemmän	 more
Englanti	 England
englantilainen	 English
eno	 uncle
epävirallinen	 casual, informal
erikoinen,	erikois- special
erillinen	 separate
erinomainen	 excellent, 

outstanding
eronnut	 divorced
erottaa separate 
esine item
esite brochure
esitellä	 introduce
Espanja	 Spain
espanjalainen	 Spanish
etanaposti		
		(perinteinen	posti)	

snailmail

b

c

d
e
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etelä	 South
etäisyys	 distance
farkut	 (a pair of) jeans
flunssa	 a cold, the flu
golf	 golf
greippi	 grapefruit
haarukka	 fork
haistaa,	haista,	haju smell
hakea	 pick up
halpa	 cheap
haluta	 want
hame	 skirt
hammas	 tooth,  

(mon. teeth)
hammassärky	 toothache
hanhi	 goose,  

(mon. geese)
harmaa	 grey
harmi pity
harrastus	 hobby
harvoin	 seldom
hattu	 hat
hauki	 pike
hautausmaa	 cemetery
he they
hedelmä	 fruit
hei hello, hi
hei	(hyvästellessä) bye (-bye)
heikko	 weak
heikkolaatuinen	 poor

heinäkuu	 July
helmikuu	 February
helppo	 easy
hengitys	 breath
herkullinen	 delicious 
herne	 pea
herra	 Mr.
herttainen	 sweet
herätä,	herättää wake
hidas	 slow
hieman	 a bit, a little
hieno	 fine
hiiri	 mouse,  

(mon. mice)
hiljainen,	hiljaa	 quiet
hinata	 tow
hirvi	 moose,  

(mon.moose)
hissi lift (Br), 

elevator (Am)
hohtaa	 shine
hoikka slim
housut	 trousers (Br), 

pants (Am)	
huhtikuu	 April
huilu	 flute
huivi scarf
hukassa	 lost
huomenna	 tomorrow
huomio	 note, attention

f

g

h
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Iso-Britannia	 Great Britain
isoisä grandfather
isoäiti	 grandmother
istua	 sit*
istuinvyö	 seat belt
isä	 father
Italia	 Italy
italialainen	 Italian
itä	 East
itäinen,	itä- eastern
jalka	 leg
jalka(terä) foot,  

(mon. feet)
jalkapallo	 football
janoinen	 thirsty
Japani	 Japan
japanilainen	 Japanese
jatkaa proceed, go*on 
jauheliha	 minced meat
jnkn	kanssa	 with
jnkn	päässä	 at the end of
jo	 already
johtaja manager
joki	 river
jonnekin	(prep.) to
joskus	 sometimes, 

ever 
jossakin	(prep.) in, on
jostakin	(prep.) from
jotakin	 something

i

j

huone	 room
huonepalvelu	 room service
huono	 bad
hyvin	 well
hyvin	tehty	 well done
hyvä	 good
hyväkuntoinen	 fit 
hyöty	 use
hän he (mies), 

she (nainen)
härkä	 ox, (mon. oxen)
hätä emergency
ihmeellinen	 wonderful
ihmetellä,	ihme	 wonder
ihmiset people
iho	 skin
ikkuna	 window
illallinen	 dinner, supper 
ilmastointi	 air-conditioning
iloinen	 happy
ilta	 evening
iltapala	 supper
iltapäivä	 afternoon
iltapäivällä/illalla		
		(kellonajoista)	

p.m.

imeä,	imu	 suck
insinööri	 engineer
Irlanti	 Ireland
irlantilainen	 Irish
iso	 big, large
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joulukuu	 December
juhla,	juhlia party
juhliminen	 partying
juna	 train
juoda	 drink*
juokseminen	 running
juoma	 drink
juomaraha	 tip
juosta run*
juusto	 cheese
jäljellä	 left
jälkiruoka	 dessert,  

sweets (mon.)
jättää leave*
jättää	väliin	 pass
jääkiekko	 ice-hockey
jäätelö	 ice-cream
kaakko	 South-East
kaali	 cabbage
kaatua fall*
kahden	hengen	
	huone	

double room

kahdesti	 twice
kahvi	 coffee
kahvila	 café, coffee 

shop
kakku	 cake
kala	 fish, (mon. fish)
kalastaminen	 fishing
kalkkuna	 turkey

kallis	 expensive
kampela	 flounder
kana	 chicken
Kanada	 Canada
kanadalainen	 Canadian
kansa	 people
kantaa	 carry
kapea	 narrow, slim
karitsa	 lamb
karpalo	 cranberry
kartta	 map
kassatiski	 cashier desk
kasvaa grow*
kasvissyöjä,	kasvis- vegetarian
kasvokkain	 face-to-face
katalogi	 catalogue
katkarapu	 shrimp, prawn
katsoa look, watch
katu	 street
kauhea	 terrible
kaukana	 far
kaulakoru	 necklace
kaulaliina	 scarf
kaunis	 beautiful
kauppias	 shopkeeper
kaupungintalo	 city hall,  

town hall
kaupunki	 town
keino	 medium,  

(mon. media)

k
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keitetty	 boiled
keitto	 soup
keksi	 biscuit, cookie
KELA-kortti	 social security 

card
kello	 clock, watch
keltainen	 yellow 
kenkä	 shoe
kerran	 once
kerros	 floor
kerta	 time
kertoa tell*
keskellä	 in the middle of
keskipäivä	 noon
keskiviikko	 Wednesday
keskiyö	 midnight
keskus,	keskusta centre
kestää last
kesä	 summer
kesäkurpitsa	 courgette, 

squash
kesäkuu	 June
kesämökki	 summer 

cottage 
ketsuppi	 ketchup
kevyt	 light
kevät	 spring
kiertotie	 detour
kihloissa	 engaged
Kiina	 China

kiinalainen	 Chinese
kiinni	 closed
kiitos	 thanks, 

thank you
kilometri	 kilometre
kinkku	 ham
kipu	 pain
kipulääke	 painkiller
kirja book 
kirjasto	 library
kirjattu	kirje	 recorded mail
kirjautua	sisään check in 
kirjautua	ulos	 check out
kirje	 letter
kirjekuori	 envelope
kirjoittaa write*
kirjoittaa		
		lääkeresepti	

prescribe

kirkko	 church
kirsikka	 cherry
kissa	 cat
kitaransoitto	 playing the 

guitar
kiva	 nice
kohteliaisuus	 compliment
koillinen	 North-East
koira	 dog
koje	 device
kokis	 coke
kokki cook
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koko	 size
kollega colleague
kolmasti	 thrice
komea	 handsome 
kondomi	 condom
kone	 machine
koripallo	 basketball
korjata	 fix
korkea	 high, tall
kortteli block 
korva	 ear
korvakoru	 earring
koska when
koskaan	 ever
kosketus	 touch
kostea	 humid
koti	 home
kova hard
kriisi	 crisis, (mon. 

crises)
kuha	 pikeperch
kuinka	 how
kuiva dry 
kuivata	 dry
kuivattu	luumu	 prune
kuka,	ketä,	ketkä,		
		keitä	

who

kukkakaali	 cauliflower
kun	 when
kuningas	 king

kuningatar	 queen
kunto	 condition
kuntoilla	 keep* fit
kuntosali	 gym
kuollut dead
kuorma-auto	 lorry
kuppi	 cup
kurkku	 cucumber
kurkkukipu	 a sore throat
kurpitsa	 pumpkin
kutsua	 invite
kuu	 moon
kuukausi	 month
kuulla hear*
kuulokkeet	 earphones
kuulostaa	jltkn	 sound
kuuma hot
kuume	 fever
kuunnella	jtkn	 listen to
kyllä	 yes
kylmä	 cold
kypsä	 well-done
kysyä ask
kyyti lift, ride
kännykkä	 cell(ular) phone, 

mobile (phone)
käsi	 hand
käsilaukku	 handbag
käsine	 glove
käsivarsi	 arm
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käteinen	 cash
kävellä	 walk
käyttää use 
käytävä	 aisle
köyhä poor
laastari	 bandaid, plaster
ladata	(akku) recharge
lainata	(jllkn) lend*
lainata	(jltklta) borrow
laite device 
laittaa	ruokaa	 cook
laituri	 platform
laiva	 boat, ship
lakka	(marja) cloudberry
lakki cap
lammas	 sheep, (mon. 

sheep)
lampaanliha	 mutton, lamb 
langaton	 wireless
lapsenlapsi	 grandchild
lapsi	 child (mon. 

children)
laskea	 count
laskettelu	 downhill skiing
lasku cheque (Br), bill
lattia floor
lauantai	 Saturday
laulaa sing*
laulaminen	 singing 
lehmä	 cow

lehti	 leaf
lehtinen	 brochure
lehtisalaatti	 lettuce
leikata cut*
leikkeleet	 cold cuts
leikkiä	 play
leipoa	 bake
leirintäalue	 camping site
leivonnainen	 pastry
lelu	 toy
lempinimi	 nickname
lenkkari	 training shoe
lento	 flight
lentoemäntä	 air hostess, 

flight attendant
lentokenttä	 airport
lentokone	 airplane, plane
lentoposti	 airmail
lentää fly*
leski	 widow
leveä	 wide
lihas	 muscle
lihassärky	 musclepain
liian too
liitäntä	 connection
likainen	 dirty
linja-auto	 bus, coach 

(kaukoliikenteen)
linna	 castle
lintu	 bird

l
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lisämaksu	 extra charge
lisävuode	 extra bed
lisää more
litteä flat
liukas	 slippery
lohi	 salmon
lokakuu	 October
Lontoo	 London
loppu end 
loppua	 end
loppusilaus	 final touch 
lopullinen	 final
lounas	 lunch
lounas	 South-West 
luettelo catalogue 
luistelu	 ice-skating
lukea	 read*
lumi	 snow
luode	 North-West
luokka	 class
luottokortti	 credit card
lusikka	 spoon
luumu	 plum
lyhyt	 short
lähellä	 near
lähettää send*
lähetys	 delivery
lähistöllä	 nearby
lähteä	(jstkn) depart, leave*
lähtöselvitys	 check-in

lämmin	 warm
lämmitellä	 warm up
lämpö	 temperature
länsi	 West
läntinen,	länsi- western
lääke	 medicine
lääkäri	 doctor
löysä loose
löytää find*
maa country
maa,	maaperä	 ground
maakunta county
maalaaminen	 painting
maaliskuu	 March
maanantai	 Monday
maanviljelijä	 farmer
maaposti	 surface mail
maaseutu	 countryside
maha	 stomach, belly
mahdollinen	 possible
mahdollisuus	 option
mahtava	 magnificent, 

marvellous, 
superb

maili	 mile
maissi	 corn
maistuva	 tasty
makea,	makeinen sweet
makkara	 sausage
makrilli	 mackerel

m
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maksa	 liver
maksaa	 pay*
maksaa,	olla	hintana	 cost*
maksu charge 
malli	 model
mansikka	 strawberry
marja	 berry
marjastus	 picking berries
marraskuu	 November
matala low 
matkailutoimisto	 tourist office
matkakertymä	
	(autossa)

mileage

matkalippu	 ticket
matkapuhelin cell(ular) phone, 

mobile (phone)
matkatoimisto	 travel agency
matkustaa	 travel
matkustaja	 passenger
matkustaminen	 travelling
matkustamon		
		ilmanpaine	

cabin pressure

mauste spice
mausteinen spicy
me	 we
mekko	 dress
melko	 quite
meluisa	 noisy
mennä	 go*
mennään	 let’s go

menopaluulippu	 return ticket
meri	 sea
meriravun	pyrstö	 scampi
metro	 tube	(Br), 

subway	(Am)
metsästys	 hunting
mielenkiintoinen	 interesting
mielessä	 in mind
mielipide	 opinion
mielissään pleased 
miellyttävä pleasant 
mies	 man
miksi	 why
mikä	(rajatusta	
		määrästä		
		valittaessa)	

which

mikä,	mitä	 what
millainen	 what… like, 

which
milloin when
minuutti	 minute
minä	 I
missä	 where
miten how 
moi	 hi, hello
moi	(hyvästeltäessä) bye (-bye)
moni,	monta many
moottori	 engine
moottoripyörä	 motorcycle
moottoriurheilu	 motorsports
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muffini	 muffin
muistiinpano note
muistomerkki	 memorial, 

monument
mukava	 nice, pleasant
munakoiso aubergine, 

eggplant
munkki doughnut 
munuainen	 kidney
muodikas	 fashionable 
muoti	 fashion
murtomaahiihto	 cross-country 

skiing
museo	 museum
musiikki	 music
musta	 black
mustekala	 octopus, squid
mustikka	 blueberry
muu,	muuta	 else
muumi	 moomin 
muutos,	muuttaa change 
myrsky	 storm
myydä sell*
myyntiedustaja	 salesman
myöhemmin	 later
myöhästyä	jstkn miss
myöhään,	
	myöhäinen	

late

myös also, too
märkä	 wet

naimaton single 
naimisissa	 married
nainen	 woman (mon. 

women)
naisen	paitapusero	 blouse
nakki	 frankfurter (Br), 

wiener (Am)
nappi,	nappula button
naudanliha	 beef
naulan	kantaan	 spot on
navigointilaite	 GPS
ne they
neljäsosa	 quarter
nenä	 nose
nenäliina	 handkerchief
netissä	surffailu	 surfing the net
nilkka	 ankle
nimi	 name
nopea	 fast
Norja	 Norway
norjalainen	 Norwegian
noutaa pick up, fetch
nuha	 a runny nose
nukkua	 sleep*
nukkua	sikeästi	 sleep* tight
numero	 number
nuo those
nuori	 young
nykyään	 nowadays
nyt	 now

n
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nähdä	 see*
näkyvyys	 visibility
nälkäinen	 hungry
nämä	 these
näyttelijä	 actor, actress 

(nainen)
näyttely	 exhibition
näyttää show*
näyttää	jltkn	 look 
ohi	 past
ohittaa pass
ohut	 thin
oikea,	oikein	 right
oikealla,	oikealle	
		jstkn	

to the right of

oire	 symptom
ole/olkaa	hyvä	
		(yleinen	kohteliai-	
		suussana)	

please

oliivi	 olive
olla be*
olla,	omistaa have*
olla	nälissään	 starve
olut	 beer
omena	 apple
ongelma	 problem
onnekas	 lucky
ooppera	 opera
opettaa teach*
opettaja	 teacher

opiskelija	 student
opiskella	 study
oranssi orange 
osoite	 address
ostaa	 buy*
osteri	 oyster
ostoksien	
		tekeminen

shopping 

ottaa take*
ottaa	avioero	 divorce
paha bad
painaa	 push
paistaa bake (uunissa), 	

fry (liedellä), 
shine* (valosta)

paistettu	 fried
paistos	 casserole
paita	 shirt
paitsi	 except
pakettiauto	 van
paksu	 thick
pala	 piece
palata	 return
paljon	 a lot, much
pallokuvioinen	 dotted
palomies	 firefighter, 

fireman
palvella	 serve
palvelu	 service
pankki	 bank

o
p
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panna put*
pannukakku	 pancake
pappi	 priest
paprika sweet pepper
papu	 bean
pari	 pair
Pariisi	 Paris
parkkeerata	 park
parsakaali	 broccoli
parturi-kampaaja	 hairdresser
pata casserole 
patsas	 statue
patteri battery 
pehmeä,	pehmo- soft
pelastaa save
pelastusliivi	 life vest
pelata play
pelottava	 scary
penisilliini	 penicillin
perhe	 family
perjantai	 Friday
persikka	 peach
peruna	 potato
perunalastut	 chips, crisps (Br)
pian	 soon
pianonsoitto	 playing the 

piano
pieni	 small
pihvi	 steak
piiras	 pie

piirikunta	 county
piirtää draw*
piirtäminen	 drawing
pikalähetys	 special delivery
pikkuruinen	 tiny
pilvi	 cloud
pilvinen	 cloudy
pimeä dark
pinaatti	 spinach
pipo	 cap
pippuri	 pepper
piste	 dot
pitkä	 long, tall
pitää	 like
pitää	(kiinni) hold*
pitää,	säilyttää	 keep*
pitää	yllään wear*
pohjakerros	 ground floor 
pohjoinen	 North
pohjoinen,	pohjois- northern
poika	 boy
(jnkn)poika son
poikaystävä	 boyfriend
pokeri	 poker
poliisi	 policeman
poliisiasema	 police station
polkupyörä	 bicycle
polkupyörä	 bike
polttoaine	 petrol (Br), 

gas(oline) (Am)
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polvi	 knee
porkkana	 carrot
poro	 reindeer, (mon. 

reindeer) 
portti	 gate
Portugali	 Portugal
portugalilainen	 Portuguese
possu	 pig
postilaatikko	 letterbox (Br), 

mailbox (Am)
postinumero	 post code (Br), 

zip code (Am)
postipaketti	 parcel
prinsessa	 princess
prinssi	 prince
pubi	 pub
pudota fall*
puhdas,	puhdistaa clean 
puhua	 speak*
puisto park
punainen	 red
punakampela	 plaice
punastua	 blush
puoli,	puolikas half
puoli side
puolikypsä	 medium
puolukka lingonberry
purppura	 purple
puuseppä carpenter
puutarhanhoito	 gardening

pystyä	 can
pyytää	 ask
pyöräily	 cycling,  

riding  a bike 
päivä	 day
päivällinen dinner
päivämäärä date 
pää	 head
pääkaupunki	 capital
päällikkö	 manager
päällystakki	 coat
päänsärky	 headache
päärynä	 pear
päätyä	johonkin	 go* for
pöytä	 table
raaka	 rare (kypsyys-

aste), raw
rahanvaihto-	
	toimisto

bureau de 
change, money 
exchange

raita	 stripe
raitiovaunu	 tram
rakastaa,	rakkaus	 love
ranne	 wrist
rannerengas	 bracelet
Ranska	 France
ranskalainen	 French
ranskalaiset chips (Br), 

(French) fries 
(Am)

r
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rapu	 crayfish
raskas	 heavy
ratsastaa ride*
ratsastus	 riding
rautatieasema	 railway station
rekisteröinti registration 
rekisteröity	
	parisuhde	

civil partnership

rekka	 truck
rengas	(ajoneuvon) tire
rento casual
repiä	 rip, tear*
resepti	(läääke-) prescription
riippua	jstkn	 depend on
rikas	 rich
rikkoa break*
rikkoutua	 break* down
rinta	 chest
ripuli	 diarrhoea
risteys	 crossing
rouva	 madam, Mrs.
ruma	 ugly
rummut	 drums
ruoanlaitto	 cooking
ruokakauppa	 grocery store
ruokamyrkytys	 food poisoning
ruotsalainen	 Swedish
Ruotsi	 Sweden
ruskea	 brown 

saada get*
saapas boot 
saapua	 arrive
saatavilla	 available
sairaala	 hospital
sairaanhoitaja	 nurse
sairas	 ill, sick
Saksa	 Germany
saksalainen	 German
salaatti	 salad
salamimakkara	 salami
salibandy	 floorball
sallia let*
salva	 balm
sankari	 hero
sankaritar	 heroine
sanoa say*
sanomalehti	 newspaper
sataa,	sade	 rain
satama	 harbour, port
sateenvarjo	 umbrella
satelliittikanava	 satellite channel
sattua,	satuttaa	 hurt*
sauvakävely	 Nordic walking
savu	 smoke
savusilli	 kipper
se	 it, that
seisoa stand*
sekunti	 second

s
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selkä	 back
selleri	 celery
sello	 cello
seteli note (Br), 

bill (Am)
setä uncle
seuraava	 next
shekki cheque
shoppailu	 shopping
sianliha	 pork
sieni	 mushroom
sihteeri	 secretary
siivota	 clean up
sijainti location
sika	 swine
silli	 herring
silmä	 eye
simpukka	 clam
sinappi	 mustard
sininen	 blue
sinkku single 
sinä you
sipuli	 onion
sisar	 sister
sisarenpoika	 nephew
sisarentyttö	 niece
sisäelimet	 offal
sisältää,	sisältyä	 include
sisäänkirjautu- registration, 
		minen	 check-in

sisäänkäynti	 entrance
sitruuna	 lemon
sitten	 then
sitten	(menneestä	
		ajasta)

ago

sivu,	sivusta	 side
Skotlanti	 Scotland
skotlantilainen	 Scottish
skottiviski	 Scotch
soijakastike	 soy sauce
soittaa play
soittaa,	soida	 ring*
sokeri	 sugar
solmio	 tie
sopia	päälle fit 
sormi	 finger
sormus ring
sovittaa	(vaatteista) try on
sovituskoppi	 fitting room
squash	 squash
suihku	 shower
sukka	 sock
suklaa	 chocolate
suljettu closed 
sulkea	 close
sulkea	puhelin	 hang* up
sumu fog 
sumuinen	 foggy
sunnuntai	 Sunday
suola	 salt
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suomalainen	 Finnish
Suomi	 Finland
suositella	 recommend
supermarketti	 supermarket
surullinen	 sad
suu	 mouth
suudella	 kiss
suuri	 big, large
suuruus	 greatness
suuttua	 go* mad
sydän	 heart
syksy	 fall (Am)
syy fault
syyskuu	 September
syödä	 eat*
sääli,	sääliä pity
taide	 art
taidemuseo	 art museum
taivas	 sky
takana	 behind
takki	 jacket
taksi taxi (Br), 

cab (Am)
takuumaksu	 deposit
tallentaa	 save
talvi	 winter
tammikuu	 January
Tanska	 Denmark
tanskalainen	 Danish
tanssiminen	 dancing

tapaaminen	 appointment
tarjoilija	 waiter,  

waitress (nainen)
tarjoilla serve
tarkalleen exactly 
tarkka exact
tarkoittaa mean*
tasku	 pocket
tavaratalo	 department 

store 
tavata	 meet*
tax	free,	verovapaa	 tax free
te you
teatteri	 theatre
teatterissa	käynti	 going to the 

theatre 
tee	 tea
teeleipä	 scone
tehdä do*
tehdä,	valmistaa make*
teknikko	 technician
terve	 well, healthy
terve	(=hei/moi) hello, hi
tervetuloa	 welcome
tie	 road
tiedotusväline medium, (mon. 

media)
tietokone	 computer
tietysti	 certainly,  

of course

t
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tietää know*
tiistai	 Tuesday
tiukka	 tight
toimipiste	 location
toimisto	 office
toistaa	 repeat
toivoa,	toive	 wish
toivoa,	toivo	 hope
toki	 sure, certainly
tomaatti	 tomato
tonnikala	 tuna
tori	 market place
torstai	 Thursday
totta	kai of course
totuus	 truth
toukokuu	 May
T-paita	 T-shirt
treffit	 date
tulinen	 hot, spicy
tulla	 come*
tulva	 flood
tulvia flood 
tumma	 dark
tuntea	 feel*, know*
tunti	 hour
tuo that 
tuoda	 bring*
tupakoida smoke
tupakoimaton	 non-smoking

tupakointi	 smoking
turska	 cod
turva,	turvassa	 safe
turvavyö seat belt 
tuuli	 wind
tuulinen	 windy
TV:n	katselu	 watching TV
tyhjä	 empty, dead 

(esim.	akku), 
flat (esim.	
autonrengas)

tyköistuva	 tight fit
tyttö	 girl
tyttöystävä	 girlfriend
tytär	 daughter
tyylikäs	 stylish
tyytyväinen	 pleased
työ,	työpaikka	 job
työ,	työskennellä work
työkaveri	 colleague
työntää push
työpäivä	 workday
tämä this
tänä	iltana	 tonight
tänään	 today
täsmälleen	 exactly
täsmällinen	 exact
tässä,	täällä,	tänne	 here
täti	 aunt
täysi,	täynnä	 full
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täyte	(pizzan) topping
täytyy	olla	 gotta be
uida	 swim*
uimaranta	 beach
ukkonen	 thunder
ukkosmyrsky	 thunder storm
ulkomailla,	
		ulkomaille	

abroad

ummetus	 constipation
uni	 sleep
unilääke	 sleeping pill
unohtaa forget*
upea	 fabulous, 

marvellous, 
superb, 
wonderful

upouusi	 brand new
urheiluvaatteet	 sportswear 
usein	 often
usva	 mist
usvainen misty
uuniperuna	 jacket potato
uusi	 new
vaaleanpunainen	 pink
vaaratilanne	 emergency
vaatteet	 clothes
vadelma	 raspberry
vahvistaa	 confirm
vaihtoehto	 alternative, 

option

vaihtoehtoinen	 alternative
vaihtorahat	 change
vaikea	 difficult, hard
vaimo	 wife
vakuutus	 insurance
valita choose*
valkoinen	 white
valkosipuli	 garlic
valmentaja coach 
valmis	 ready
valmistautua	 get* ready
valoisa,	vaalea light 
valtatie	 highway
valtava	 giant
valtio	 country
vanha	 old
vanhempi	 parent
vanukas pudding
vapaa	 free
vapaa	huone	 vacancy
vapauttaa free
varalla	oleva,	vara- spare
varas	 thief
varata	 book, reserve
varattu	 reserved
varaus	 reservation
varma sure
varras	 skewer
vartalo	 body

v

u
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vartti quarter
varvas	 toe
vasemmalla,	
		vasemmalle	jstkn	

to the left of

vasen left 
vastaanotto	 reception
vastapäätä	 opposite
vatsa stomach, belly
veitsi	 knife
veli	 brother
veljenpoika	 nephew
veljentyttö	 niece
veloittaa	 charge
vene boat 
Venäjä	 Russia
venäläinen	 Russian
vesi	 water
viedä take
viehättävä	 attractive
vieressä	 next to, beside
viesti	 message
viha	 anger
vihainen	 angry
vihannes	 vegetable
vihata	 hate
vihreä	 green
viikko	 week
viikonloppu	 weekend
viileä	 cool

viimeinen final 
viimeinen,	viime last 
viimeistely final touch
viini	 wine
viinietikka	 vinegar
viinimarja	 currant
viinirypäle	 grape
vika	 fault
villapaita	 sweater
violetti	 violet
	Viro	 Estonia
virolainen	 Estonian
viulu	 violin
voida can
voide balm 
voileipä	 sandwhich
voittaa win*
voucheri	 voucher
vuokra,	vuokrata	 rent
vuosi	 year
vyö	 belt
vähentää	 deduct, reduce
vähän a little
välissä	 between
väljä	 loose
väri	 colour
väärä,	väärin	 wrong
Wales Wales
walesilainen	 Welsh

w
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WC	 toilet 
yhden	hengen	
	huone	

single room

yhteys	 connection
yksittäinen	 single
yksivärinen	 plain colour
yleisurheilu	 athletics
yli	(kellonajoista) past 
yliopisto	 university
yläpuolella	 above
yläpuolella	oleva	
	lokero	

overhead 
compartment

ymmärtää	 understand*

ympyrä	 circle
yskä	 a cough
ystävä	 friend
ystävällinen kind
yö	 night
yön	yli	 overnight
yöpaita	 nightgown 
yöpuku,	pyjama	 pyjamas
äiti	 mother
äyriäinen	 shellfish
äänekäs noisy 
ääni sound, voice
	

Englanti–suomi-sanasto 
Huom!
1.	 *	-merkityt	verbit	ovat	epäsäännöllisesti	taipuvia	verbejä,	joiden	

taivutusmuodot	löydät	tämän	vihkosen	lopussa	olevasta	luettelosta.
2.	 sanastossa	on	käytetty	seuraavia	lyhenteitä	

Am	=	amerikanenglannissa	käytettävä	sana	tai	merkitys	
Br	=	englanninenglannissa	käytettävä	sana	tai	merkitys	
prep.	=	prepositio

ä

a.m. aamuyöllä/aamulla/	
aamupäivällä	
(kellonajoista)

above yläpuolella
abroad ulkomailla,	ulkomaille
actor näyttelijä
actress näyttelijä	(nainen)

address osoite
afternoon iltapäivä
ago sitten	(menneestä	

ajasta)
ahead edessä
air hostess lentoemäntä
air-conditioning ilmastointi

y

a
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airmail lentoposti
airplane lentokone
airport lentokenttä
aisle käytävä
alive elävä
already jo
also myös
alternative vaihtoehto,	

vaihtoehtoinen
America Amerikka
American amerikkalainen
anger viha
angry vihainen
ankle nilkka
antibiotics antibiootti
apple omena
appointment tapaaminen
apricot aprikoosi
April huhtikuu
arm käsivarsi
arrive saapua
art taide
art museum taidemuseo
ask kysyä,	pyytää
aspirin aspiriini
assistant avustaja
athletics yleisurheilu
attractive viehättävä
aubergine munakoiso
August elokuu

aunt täti	
Australia Australia
Australian australialainen
autumn (Br) syksy
available saatavilla
back selkä
bad paha,	huono
badminton sulkapallo
bake leipoa,	paistaa	

uunissa
balm voide,	salva
banana banaani
bandaid laastari
bank pankki
basketball koripallo
battery patteri,	akku
beach uimaranta
bean papu
beautiful kaunis
beef naudanliha
beer olut
begin* alkaa,	aloittaa
behind takana
beside vieressä
beige beige	
belly vatsa,	maha
below alapuolella
belt vyö
berry marja
between välissä

b
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bicycle polkupyörä
big iso,	suuri
bike (polku)pyörä
bill lasku	(Br),		

seteli	(Am)
bird lintu
a bit hieman
biscuit keksi
black musta
block kortteli,	blokata
blouse naisen	paitapusero
blue sininen
blueberry mustikka
blush punastua
boat vene,	laiva
body vartalo
boiled keitetty
the Bold and 
 the Beautiful

Kauniit	ja	rohkeat	

book kirja,	varata
boot saapas,	bootsi
borrow lainata	(jltklta)
boy poika
boyfriend poikaystävä
bracelet rannerengas
brand new upouusi
break* rikkoa
break* down rikkoutua
breakfast aamiainen
breath hengitys

bring* tuoda
broccoli parsakaali
brochure esite,	lehtinen
brother veli	
brown ruskea	
bureau de 
change

rahanvaihto-
toimisto

bus bussi,	linja-auto
button nappi,	nappula
buy* ostaa
bye (-bye) hei/moi	

(hyvästellessä)
C5-size C5-koko
cab (Am) taksi	
cabbage kaali
cabin pressure matkustamon	

ilmanpaine
café kahvila
cake kakku
camping site leirintäalue
can voida,	pystyä
Canada Kanada
Canadian kanadalainen
cap lakki,	pipo
capital pääkaupunki
car auto
carpenter puuseppä
carrot porkkana
carry kantaa
cash käteinen

c
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cashier desk kassatiski
casserole pata,	paistos
castle linna
casual rento,	epävirallinen
cat kissa
catalogue luettelo,	katalogi
cauliflower kukkakaali
celery selleri
cell(ular) phone matkapuhelin,	

kännykkä
cello sello
cemetery hautausmaa
centre keskusta,	keskus
certainly toki,	tietysti
change muuttaa,	muutos,	

vaihtorahat
charge maksu,	veloittaa
cheap halpa
check in kirjautua	sisään
check-in lähtöselvitys
check out kirjautua	ulos
cheese juusto
cheque shekki,	lasku	(Br)
cherry kirsikka
chest rinta
chicken kana
child (mon. 
 children)

lapsi

China Kiina
Chinese kiinalainen

chips perunalastut,	
ranskalaiset	(Br)

chocolate suklaa
choose* valita
church kirkko
cinema (Br) elokuvat,	

elokuvateatteri	
circle ympyrä
city hall kaupungintalo
civil 
 partnership

rekisteröity	
parisuhde

clam simpukka
class luokka
clean puhdas,	puhdistaa
clean up siivota
clock kello
close sulkea
closed suljettu,	kiinni
clothes vaatteet
cloud pilvi
cloudberry lakka,	hilla
cloudy pilvinen
coach valmentaja,	

kaukoliikenteen	
bussi

coat päällystakki
cod turska	
coffee kahvi
coffee shop kahvila
coke kokis
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cold kylmä
a cold flunssa
cold cuts leikkeleet
colleague kollega,	työkaveri
colour väri
come* tulla	
compliment kohteliaisuus
computer tietokone
condition kunto
condom kondomi
confirm vahvistaa
connection yhteys,	liitäntä
constipation ummetus
cook kokki,	laittaa	ruokaa
cookie keksi
cooking ruoanlaitto
cool viileä,	cooli
corn maissi
cost* maksaa,	olla	hintana
a cough yskä
count laskea,	kreivi
country maa,	valtio
countryside maaseutu
county maakunta,	

piirikunta
courgette kesäkurpitsa
cow lehmä
cranberry karpalo
crayfish rapu

credit card luottokortti
crisis,  
  (mon. crises)

kriisi

crisps (Br) perunalastut
cross-country 
 skiing

murtomaahiihto

crossing risteys
cucumber kurkku
cup kuppi
currant viinimarja
cut* leikata
cycling  pyöräily
dancing tanssiminen
Danish tanskalainen
dark pimeä,	tumma
date päivämäärä,	treffit
daughter tytär
day päivä
dead kuollut,	tyhjä	(esim.	

akku)
December joulukuu
deduct vähentää	
definitely ehdottomasti
degree aste
delicious herkullinen
delivery lähetys
Denmark Tanska
depart lähteä	(jstkn)
department 
 store 

tavaratalo

d
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depend on riippua	jstkn
deposit takuumaksu
desert aavikko,	autiomaa
dessert jälkiruoka
detour kiertotie
device laite,	koje
diarrhoea ripuli
difficult vaikea	
dinner päivällinen,	illallinen
dirty likainen
discount alennus
distance etäisyys
divorce avioero,	ottaa	

avioero
divorced eronnut
do* tehdä
doctor lääkäri
dog koira
dot piste
dotted pallokuvioinen
double room kahden	hengen	

huone
doughnut munkki,	donitsi
down alas,	alhaalla
downhill skiing laskettelu
draw* piirtää
drawing piirtäminen
dress mekko
drink* juoda
drink juoma

drive* ajaa
driver’s licence ajokortti
driving licence ajokortti
drugstore apteekki
drums rummut
dry kuiva,	kuivata
ear korva
earphones kuulokkeet
earring korvakoru
East itä
eastern itäinen,	itä-
easy helppo
eat* syödä
eel ankerias
eggplant munakoiso
electronic elektroninen
elevator hissi	(Am)
else muu,	muuta
emergency hätä,	vaaratilanne
empty tyhjä
end loppu,	loppua
at the end of jnkn	päässä
engaged kihloissa
engine moottori
engineer insinööri
England Englanti
English englantilainen
entrance sisäänkäynti
envelope kirjekuori
Estonia Viro

e
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Estonian virolainen
evening ilta
ever joskus,	koskaan
exact tarkka,	täsmällinen
exactly tarkalleen,	

täsmälleen
excellent erinomainen,	

erinomaista
except paitsi
exhibition näyttely
expensive kallis
extra bed lisävuode
extra charge lisämaksu
eye silmä
fabulous hieno,	upea
face-to-face kasvokkain
fall* kaatua,	pudota
fall (Am) syksy
family perhe
far kaukana
farmer maanviljelijä
fashion muoti
fashionable muodikas
fast nopea
father isä
fault syy,	vika
February helmikuu	
feel* tuntea
ferry autolautta
fever kuume

final touch viimeistely,	
loppusilaus

final viimeinen,	lopullinen
find* löytää
fine hieno
finger sormi
Finland Suomi
Finnish suomalainen
firefighter palomies
fireman palomies
fish, (mon. fish) kala
fishing kalastaminen
fit sopia	päälle,	

hyväkuntoinen
fitting room sovituskoppi
fix korjata
flat litteä,	tyhjä	(rengas)
flight lento
flight attendant lentoemäntä	
flood tulvia,	tulva
floor lattia,	kerros
floorball salibandy
flounder kampela
the flu flunssa
flute huilu
fly* lentää
fog sumu,	usva
foggy sumuinen,	usvainen
food poisoning ruokamyrkytys
foot, (mon. feet) jalka(terä)

f
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football jalkapallo
forget* unohtaa
fork haarukka	
France Ranska
frankfurter (Br) nakki
free vapaa,	päästä	

vapaaksi
French ranskalainen
Friday perjantai
fried paistettu
friend ystävä
from -sta,	-stä,-lta,	-ltä	
fruit hedelmä
fry paistaa	(liedellä)
full täysi,	täynnä	
gardening puutarhanhoito
garlic valkosipuli
gas(oline) (Am) polttoaine
gate portti
German saksalainen
Germany Saksa
get* saada
get* ready valmistautua
giant valtava
girl tyttö
girlfriend tyttöystävä
give* antaa
glove käsine
go* mennä	
go* for päätyä	johonkin

go* mad suuttua
going to the 
theatre 

teatterissa	käynti

golf golf
good hyvä
goose, (mon. 
geese)

hanhi

gotta be täytyy	olla
GPS navigointilaite
grandchild, 
 (mon.  
 grandchildren)

lapsenlapsi

grandfather isoisä
grandmother isoäiti
grape viinirypäle
grapefruit greippi
Great Britain Iso-Britannia
greatness suuruus	
green vihreä
grey harmaa	
grocery store ruokakauppa
ground maa,	maaperä
ground floor pohjakerros	
grow* kasvaa
gym kuntosali
hairdresser parturi-kampaaja
half puoli
ham kinkku
hand käsi
handbag käsilaukku

g
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handkerchief nenäliina
handsome komea
hang up sulkea	puhelin
happy iloinen
harbour satama
hard kova,	vaikea
hat hattu
hate vihata
he hän	(mies)
head pää
headache päänsärky
healthy terve
hear* kuulla
heart sydän
heavy raskas
hello hei,	moi,	terve
here tässä,	täällä,	tänne
hero sankari
heroine sankaritar
herring silli
hi hei,	moi
high korkea	
highway valtatie
hobby harrastus
hold* pitää	kiinni
home koti
hope toivoa,	toivo
hospital sairaala
hot kuuma,	tulinen
hour tunti

how miten,	kuinka
humid kostea
hungry nälkäinen
hunting metsästys
hurt* sattua,	satuttaa
husband aviomies
I minä
ice-cream jäätelö
ice-hockey jääkiekko
ice-skating luistelu
ill sairas
in -ssa,	-ssä
in front of jnkn	edessä
include sisältää,	sisältyä
insurance vakuutus
interesting mielenkiintoinen
introduce esitellä
invite kutsua
Ireland Irlanti
Irish irlantilainen
it se
Italian italialainen
Italy Italia
item esine,	asia
jacket takki
jacket potato uuniperuna
January tammikuu
Japan Japani
Japanese japanilainen
jeans farkut

i
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job työ,	työpaikka
jolly good (Br) mainio,	upea
July heinäkuu	
June kesäkuu
keep* pitää,	säilyttää
keep* fit kuntoilla
ketchup ketsuppi
kidney munuainen
kilometre kilometri
kind ystävällinen,	

huomaavainen
king kuningas
kipper savusilli
kiss suudella
knee polvi
knife veitsi
know* tuntea,	tietää
lamb lampaanliha,	karitsa
large suuri,	iso
last viimeinen,	viime,	

kestää,	pysyä
late myöhään,	

myöhäinen
later myöhemmin
leaf lehti
leave* lähteä,	jättää
left vasen,	jäljellä
to the left of vasemmalla,	

vasemmalle	jstkn
leg jalka

lemon sitruuna
lend* lainata	(jllkn)
let* antaa,	sallia
let’s go mennään
letter kirje
letterbox postilaatikko	(Br)
lettuce lehtisalaatti
library kirjasto
life vest pelastusliivi
life elämä
lift kyyti,	hissi	(Br)
light valoisa,	vaalea,	kevyt
like pitää
lingonberry puolukka
listen to kuunnella	jtkn
a little vähän,	hieman
live asua,	elää	
liver maksa
location sijainti,	toimipiste	
London Lontoo
long pitkä	
look katsoa,	näyttää	jltkn
loose löysä,	väljä
lorry kuorma-auto
lost eksnyt,	hukassa
a lot paljon
love rakastaa,	rakkaus
low matala,	alhainen
lucky onnekas
lunch lounas

k
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machine kone
mackerel makrilli
madam rouva
magnificent mahtava
mailbox (Am) postilaatikko
make* tehdä,	valmistaa
man mies
manager johtaja,	päällikkö
many monta,	moni
map kartta
March maaliskuu
market place tori
married naimisissa
marvellous upea,	mahtava
May toukokuu
meal ateria
medicine lääke
medium puolikypsä
medium, 
 (mon. media) 

tiedotusväline,	keino

meet* tavata
memorial muistomerkki
message viesti
in the middle of keskellä
midnight keskiyö
mile maili
mileage matkakertymä	

(autossa)
minced meat jauheliha
in mind mielessä

minute minuutti
miss myöhästyä	jstkn,	

missata
misty usvainen,	sumuinen
mobile (phone) matkapuhelin,	

kännykkä
model malli
Monday maanantai
money 
exchange

rahanvaihto-
toimisto

month kuukausi
monument muistomerkki
moomin muumi
moon kuu
moose, (mon. 
  moose)

hirvi

more lisää,	enemmän
morning aamu
mother äiti
motorcycle moottoripyörä
motorsports moottoriurheilu
mouse, (mon. 
mice)

hiiri

mouth suu
movies (Am) elokuvat,	

elokuvateatteri
Mr. herra
Mrs. rouva
much paljon
muffin muffini

m
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muscle lihas
musclepain lihassärky
museum museo
mushroom sieni
music musiikki
mustard sinappi
mutton lampaanliha
name nimi
narrow kapea
near lähellä
nearby lähistöllä
necklace kaulakoru
nephew sisarenpoika,	

veljenpoika
never ei	koskaan
new uusi
newspaper sanomalehti
next seuraava
next to vieressä
nice mukava,	kiva
nickname lempinimi
niece sisarentyttö,	

veljentyttö
night yö
nightgown yöpaita
no ei
noisy äänekäs,	meluisa
non-smoking tupakoimaton
noon keskipäivä
Nordic walking sauvakävely

North pohjoinen
North-East koillinen
northern pohjoinen,	pohjois-
North-West luode
Norway Norja
Norwegian norjalainen
nose nenä
note seteli	(Br),	

muistiinpano,	
huomio

November marraskuu
now nyt
nowadays nykyään
number numero
nurse sairaanhoitaja
October lokakuu
octopus mustekala
of course totta	kai,	tietysti
offal sisäelimet
office toimisto
often usein
old vanha
olive oliivi
on -lla,	-llä
once kerran
onion sipuli
open auki,	avoin,	avata
opera ooppera
opinion mielipide
opposite vastapäätä

n
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option vaihtoehto,	

mahdollisuus
orange appelsiini,	oranssi
outstanding erinomainen
overhead 
compartment

yläpuolella	oleva	
lokero

overnight yön	yli
ox, (mon. oxen) härkä
oyster osteri
p.m. iltapäivällä/illalla	

(kellonajoista)
pain kipu
painkiller kipulääke
painting maalaaminen
pair pari
a pair of jeans farkut
pancake pannukakku
pants housut	(Am),	

alushousut	(Br)
parcel postipaketti
parent vanhempi
Paris Pariisi
park puisto,	parkkeerata
partying juhliminen,	

bilettäminen
pass ohittaa,	jättää	väliin
passenger matkustaja
past yli	(kellonajoista),	

ohi
pastry leivonnainen

pay* maksaa
pea herne
peach persikka
pear päärynä
penicillin penisilliini
people ihmiset,	kansa
pepper pippuri
perch ahven
petrol (Br) polttoaine
pharmacy apteekki
pick up hakea,	noutaa
picking berries marjastus
pie piiras
piece pala
pig possu
pike hauki
pikeperch kuha
pink vaaleanpunainen	
pity harmi,	sääli,	sääliä
plaice punakampela
plain colour yksivärinen
plane lentokone
plaster laastari
platform laituri
play pelata,	soittaa,	

leikkiä
playing the 
 guitar

kitaran	soitto

playing the 
 piano

pianon	soitto

p
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pleasant miellyttävä,	mukava
please ole/olkaa	hyvä	

(yleinen	kohte-
liaisuussana)

pleased mielissään,	
tyytyväinen

plum luumu
pocket tasku
poker pokeri
police station poliisiasema
policeman poliisi
poor köyhä,	

heikkolaatuinen
pork sianliha
port satama
Portugal Portugali
Portuguese portugalilainen
possible mahdollinen
post code (Br) postinumero	
potato peruna
prawn katkarapu
prescribe kirjoittaa	resepti
prescription resepti
priest pappi
prince prinssi
princess prinsessa
problem ongelma
proceed jatkaa,	edetä
profession ammatti
prune kuivattu	luumu

pub pubi
pudding vanukas
pumpkin kurpitsa
purple purppura	
push työntää,	painaa
put* panna,	asettaa
pyjamas yöpuku,	pyjama
quarter vartti,	neljäsosa
queen kuningatar
quiet hiljainen,	hiljaa
quite melko
railway station rautatieasema
rain sataa,	sade
rare raaka
raspberry vadelma
read* lukea
ready valmis
reception vastaanotto
recharge ladata	(akku)
recommend suositella
recorded mail kirjattu	kirje
red punainen
reduce vähentää,	alentaa
registration rekisteröinti,	

sisäänkirjautu-minen
reindeer, (mon.  
  reindeer) 

poro

rent vuokra,	vuokrata
repeat toistaa
reservation varaus

q
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reserve varata
reserved varattu
return palata
return ticket menopaluulippu	
rich rikas
ride* ratsastaa
riding ratsastus
riding a bike pyöräily
right oikea,	oikein
to the right of oikealla,	oikealle	

jstkn
ring* soittaa,	soida
ring sormus
rip repiä
river joki
road ajotie
room huone
room service huonepalvelu
run* juosta
running juokseminen
a runny nose nuha
Russia Venäjä
Russian venäläinen
sad surullinen
safe turva,	turvassa
salad salaatti
salami salamimakkara
salesman myyntiedustaja
salmon lohi
salt suola

sandwhich voileipä
satellite 
 channel

satelliittikanava

Saturday lauantai
sausage makkara
save pelastaa,	tallentaa
say* sanoa
scampi meriravun	pyrstö
scarf huivi,	kaulaliina
scary pelottava
scone teeleipä
Scotch skottiviski
Scotland Skotlanti
Scottish skotlantilainen
sea meri
seat belt turvavyö,	istuinvyö
second sekunti
secretary sihteeri
see* nähdä
seldom harvoin
sell* myydä
send* lähettää
senior citizen eläkeläinen
separate erottaa,	erillinen
separated asumuserossa
September syyskuu
serve tarjoilla,	palvella
service palvelu
she hän	(nainen)

s
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sheep, (mon. 
sheep)

lammas

shellfish äyriäinen
shine* paistaa,	hohtaa
ship laiva
shirt paita
shoe kenkä
shopkeeper kauppias
shopping ostoksien	

tekeminen,	
shoppailu

short lyhyt	
show* näyttää
shower suihku
shrimp katkarapu
sick sairas
side puoli,	sivusta
sing* laulaa
singing laulaminen
single sinkku,	naimaton,	

yksittäinen
single room yhden	hengen	

huone
sister sisar	
sit* istua
size koko
skewer varras
skin iho
skirt hame
sky taivas

sleep* nukkua	
sleep uni
sleep* tight nukkua	sikeästi
sleeping pill unilääke
slim hoikka,	kapea
slippery liukas
slow hidas
small pieni
smell haistaa,	haista,	haju
smoke tupakoida,	savu
smoking tupakointi
snailmail etanaposti,	

perinteinen	posti
snow lumi
social security 
card

KELA-kortti

sock sukka
soft pehmeä,	pehmo-
something jotakin
sometimes joskus
son poika	(jnkn)
soon pian
a sore throat kurkkukipu
sorry anteeksi
sound ääni,	kuulostaa	jltkn
soup keitto
South etelä
South-East kaakko
South-West lounas
soy sauce soijakastike
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Spain Espanja
Spanish espanjalainen
spare varalla	oleva,	vara-
speak* puhua
special erikoinen,	erikois-
special delivery pikalähetys
spices mausteita
spicy mausteinen,	tulinen
spinach pinaatti
spoon lusikka
sportswear urheiluvaatteet
spot on naulan	kantaan
spring kevät
squash kesäkurpitsa
squid mustekala
stand* seisoa
starve olla	nälissään
statue patsas
steak pihvi
stomach vatsa,	maha
storm myrsky
strawberry mansikka
street katu
stripe raita
student opiskelija
study opiskella
stylish tyylikäs
subway metro	(Am),	

alikulkutunneli	(Br)
suck imeä,	imu

sugar sokeri
summer kesä
summer 
 cottage

kesämökki	

sun aurinko
Sunday sunnuntai
sunny aurinkoinen
a sunstroke auringonpistos
superb upea,	mahtava
supermarket supermarketti
supper illallinen,	iltapala
sure varma,	toki
surface mail maaposti
surfing the Net netissä	surffailu
sweater collegepusero,	

villapaita
Sweden Ruotsi
Swedish ruotsalainen
sweet makea,	makeinen,	

herttainen
sweet pepper paprika
sweets (mon.) jälkiruoka
swim* uida
swine sika
symptom oire
table pöytä
take* ottaa,	viedä
tall pitkä,	korkea	
tasty maistuva

t
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tax free tax	free,		

verovapaa
taxi taksi	(Br)
tea tee
teach* opettaa
teacher opettaja
tear* repiä
technician teknikko
tell* kertoa
temperature lämpö
terrible kauhea
thanks kiitos
thank you kiitos
that tuo,	se
theatre teatteri
then sitten
these nämä
they he,	ne
thick paksu
thief varas
thin ohut
think* ajatella
thirsty janoinen
this tämä,	tätä
those nuo	
thrice kolmasti
thunder ukkonen
thunder storm ukkosmyrsky
Thursday torstai
ticket matkalippu

tie solmio
tight tiukka
tight fit tyköistuva	
time aika,	kerta
tiny erittäin	pieni,	

pikkuruinen
tip juomaraha
tire rengas	(ajoneuvon)
to (prep.) jonnekin
to the right of oikealla,	oikealle	

jstkn
today tänään
toe varvas
toilet WC
tomato tomaatti
tomorrow huomenna
tonight tänä	iltana
too liian,	myös
tooth, (mon. 
teeth)

hammas

toothache hammassärky
topping (pizzan)	täyte
touch kosketus
tourist office matkailutoimisto
tow hinata
town kaupunki
town hall kaupungintalo
toy lelu
train juna
training shoe lenkkari
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tram raitiovaunu
travel matkustaa
travelling matkustaminen
travel agency matkatoimisto
trousers (Br) housut	
truck rekka
truth totuus
try on sovittaa	(vaatteista)
T-shirt T-paita
tube (Br) metro	
Tuesday tiistai
tuna tonnikala	
turkey kalkkuna
twice kahdesti
ugly ruma
umbrella sateenvarjo
uncle setä,	eno
underpants alushousut
understand* ymmärtää
underwear alusvaatteet
university yliopisto
use käyttää,	hyöty
vacancy vapaa	huone
van pakettiauto
vegetable vihannes
vegetarian kasvissyöjä,	kasvis-
vinegar viinietikka
violet violetti	
violin viulu

visibility näkyvyys
voice (puhe)ääni
voucher voucheri
waiter tarjoilija
waitress tarjoilija	(nainen)
wake* herätä,	herättää
Wales Wales
walk kävellä
want haluta
warm lämmin
warm up lämmitellä	
watching TV TV:n	katselu
water vesi
we me
weak heikko
wear* pitää	yllään
Wednesday keskiviikko
week viikko	
weekend viikonloppu
welcome tervetuloa
well hyvin
well-done kypsä	
well done hyvin	tehty
Welsh walesilainen
West länsi
western läntinen,	länsi-
wet märkä
what mikä,	mitä
what… like millainen

u
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when milloin,	koska,	kun
where missä
which mikä	(rajatusta	

määrästä	
valittaessa),	
millainen

white valkoinen
who kuka,	ketä,	ketkä,	

keitä
why miksi
wide leveä
widow leski
wiener (Am) nakki
wife vaimo
win* voittaa
wind tuuli
window ikkuna
windy tuulinen
wine viini
winter talvi
wireless langaton

wish toivoa,	toive
with jnkn	kanssa
woman (mon.  
women)

nainen

wonder ihmetellä,	ihme
wonderful upea,	ihmeellinen
work työskennellä,	työ
workday työpäivä
wrist ranne
write* kirjoittaa
wrong väärä,	väärin
year vuosi	
yellow keltainen
yes kyllä
yesterday eilen
you sinä,	sinua	/	te,	teitä
young nuori
zip code (Am) postinumero	
zoo eläintarha

y
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Epäsäännöllisiä verbejä • englanti–suomi
be, was/were, been olla
beat, beat, beaten lyödä,	voittaa
become, became, 
become

tulla	jkskn

begin, began, begun aloittaa
bend, bent, bent taipua,	

taivuttaa
bind, bound, bound sitoa
bite, bit, bitten purra
bleed, bled, bled vuotaa	verta
blow, blew, blown puhaltaa,	

tuulla
break, broke,  
broken 

rikkoa,		
murtaa

bring, brought, 
brought 

tuoda

build, built, built rakentaa
burn, burnt, burnt palaa,	polttaa
buy, bought, bought ostaa
catch, caught, 
caught 

ottaa	kiinni

choose, chose, 
chosen 

valita

come, came, come tulla
cost, cost, cost maksaa	(olla	

hintana)
cut, cut, cut leikata
do, did, done tehdä
draw, drew, drawn piirtää,	vetää

dream, dreamt, 
dreamt 

uneksia,	nähdä	
unta

drink, drank, drunk juoda
drive, drove, driven ajaa
eat, ate, eaten syödä
fall, fell, fallen kaatua,	pudota
feel, felt, felt tuntua,	tuntea
find, found, found löytää
fly, flew, flown lentää
forget, forgot, 
forgotten 

unohtaa

forgive, forgave,  
forgiven

antaa	anteeksi

get, got, got / gotten saada
give, gave, given antaa
go, went, gone mennä
grow, grew, grown kasvaa
have, had, had olla	(omistaa)
hear, heard, heard kuulla
hit, hit, hit lyödä
hold, held, held pitää	(kiinni)
hurt, hurt, hurt satuttaa,	

loukata
keep, kept, kept pitää,	säilyttää
know, knew, known tuntea
lay, laid, laid panna	(vaaka-

asentoon)
lean, leant, leant nojata
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learn, learnt, learnt oppia
leave, left, left lähteä
lend, lent, lent lainata	jllkn
let, let, let sallia,	antaa
lose, lost, lost kadottaa,	

hukata
make, made, made tehdä,	

valmistaa
mean, meant, 
meant 

tarkoittaa

meet, met, met tavata,	
kohdata

pay, paid, paid maksaa,	suo-
rittaa	maksu

put, put, put panna,	asettaa
read, read, read lukea
ride, rode, ridden ratsastaa,	

matkustaa	
kyydissä

ring, rang, rung soittaa,	soida
run, ran, run juosta,	kulkea,	

sujua
say, said, said sanoa
see, saw, seen nähdä
sell, sold, sold myydä
send, sent, sent lähettää
shine, shone, shone paistaa,	loistaa
show, showed, 
shown 

näyttää

shut, shut, shut sulkea
sing, sang, sung laulaa

sit, sat, sat istua
sleep, slept, slept nukkua
speak, spoke, spoken puhua
spend, spent, spent kuluttaa,	

viettää	(aikaa)
split, split, split halkaista
stand, stood, stood seisoa
steal, stole, stolen varastaa
swear, swore, sworn vannoa,	

kiroilla
swim, swam, swum uida
take, took, taken ottaa,	viedä
teach, taught, 
taught 

opettaa

tell, told, told kertoa
think, thought, 
thought 

ajatella

throw, threw, 
thrown 

heittää

understand, under-
stood, understood 

ymmärtää

upset, upset, upset järkyttää
wake, woke, woken herätä
wear, wore, worn pitää	yllään,	

kulua	(vaat-
teista)

win, won, won voittaa
write, wrote, 
written 

kirjoittaa
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ajaa	 drive, drove, driven 
ajatella	 think, thought, 

thought 
aloittaa	 begin, began, begun 
antaa	 give, gave, given 
antaa	anteeksi	 forgive, forgave, 

forgiven
halkaista	 split, split, split 
heittää	 throw, threw, 

thrown 
herätä	 wake, woke, woken 
istua	 sit, sat, sat 
järkyttää	 upset, upset, upset 
juoda	 drink, drank, drunk 
juosta,	kulkea,	
sujua	

run, ran, run

kaatua,	pudota	fall, fell, fallen
kadottaa,	
hukata	

lose, lost, lost

kasvaa	 grow, grew, grown 
kertoa	 tell, told, told 
kirjoittaa	 write, wrote, 

written 
kuluttaa,	
viettää	(aikaa)

spend, spent, spent

kuulla	 hear, heard, heard 
lähettää	 send, sent, sent 
lähteä	 leave, left, left 

lainata	jllkn	 lend, lent, lent 
laulaa	 sing, sang, sung 
leikata	 cut, cut, cut 
lentää	 fly, flew, flown 
löytää	 find, found, found 
lukea	 read, read, read 
lyödä	 hit, hit, hit 
lyödä,	voittaa	 beat, beat, beaten
maksaa	(olla	
hintana)

cost, cost, cost

maksaa,		
suorittaa	
maksu	

pay, paid, paid

mennä	 go, went, gone 
myydä	 sell, sold, sold 
nähdä	 see, saw, seen 
näyttää	 show, showed, 

shown 
nojata	 lean, leant, leant 
nukkua	 sleep, slept, slept 
olla	 be, was/were, been 
olla	(omistaa) have, had, had
opettaa	 teach, taught, taught 
oppia	 learn, learnt, learnt 
ostaa	 buy, bought, bought 
ottaa	kiinni	 catch, caught, caught 
ottaa,	viedä	 take, took, taken 

Epäsäännöllisiä verbejä • suomi–englanti
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paistaa,	loistaa	 shine, shone, shone
palaa,	polttaa	 burn, burnt, burnt
panna	(vaaka-
asentoon)

lay, laid, laid

panna,	asettaa	 put, put, put
piirtää,	vetää	 draw, drew, drawn 
pitää	(kiinni) hold, held, held 
pitää	yllään,	
kulua	(vaat-
teista)	

wear, wore, worn

pitää,	säilyttää	 keep, kept, kept
puhaltaa,	tuulla	blow, blew, blown
puhua	 speak, spoke, spoken 
purra	 bite, bit, bitten 
rakentaa	 build, built, built 
ratsastaa,	
matkustaa	
kyydissä	

ride, rode, ridden

rikkoa,	murtaa	break, broke, broken
saada	 get, got, got / gotten 
sallia,	antaa	 let, let, let 
sanoa	 say, said, said 
satuttaa,	
loukata	

hurt, hurt, hurt

seisoa	 stand, stood, stood 
sitoa	 bind, bound, bound 
soittaa,	soida	 ring, rang, rung
sulkea	 shut, shut, shut 
syödä	 eat, ate, eaten 

taipua,	
taivuttaa	

bend, bent, bent

tarkoittaa	 mean, meant, 
meant 

tavata,	kohdata	meet, met, met
tehdä	 do, did, done 
tehdä,	
valmistaa	

make, made, made

tulla	 come, came, come 
tulla	jkskn	 become, became, 

become 
tuntea	 know, knew, known 
tuntua,	tuntea	 feel, felt, felt
tuoda	 bring, brought, 

brought 
uida	 swim, swam, swum 
uneksia,	nähdä	
unta	

dream, dreamt, 
dreamt

unohtaa	 forget, forgot, 
forgotten 

valita	 choose, chose, 
chosen 

vannoa,	kiroilla	swear, swore, sworn
varastaa	 steal, stole, stolen 
voittaa	 win, won, won 
vuotaa	verta	 bleed, bled, bled 
ymmärtää	 understand, 

understood, 
understood 
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