
 

Expressions with HAND Study the examples with your partner. 

 

 

The ticket was clutched in his hand. ●Hän puristi lippua kädessään. 

 

She held the pill in the palm of her hand. ●Hän piti pilleriä kämmenellään. 

 

hand luggage / baggage ●käsimatkatavara 

 

He had a hand in the decision. ●Hän oli vaikuttanut päätökseen. 

 

Power was in the hands of the army. ●Valta oli armeijan käsissä. 

 

Do you need a hand with the packing? ●Tarvitsetko apua pakkaamisessa? 

 

in her neat hand ●siistillä käsialallaan 

 

a farm hand ●maatyöläinen 

 

So give him a big hand, please. ●Joten antakaa hänelle raikuvat aplodit. 

 

He asked me for my daughter's hand in marriage. ●Hän pyysi minulta tyttäreni kättä. 

 

a good / bad hand ●hyvä tai huono käsi 

 

He reluctantly handed me the letter. ●Hän ojensi kirjeen minulle vastahakoisesti. 

 

Hand the mug to Colin. ●Anna muki Colinille. 

 

fall into the right hands ●tulla oikeisiin käsiin 

 

fall into the wrong hands ●joutua vääriin käsiin 

 

go from hand to hand ●siirtyä kädestä käteen 

 

He kept the books at hand. ●Hän piti kirjat käsillä. 

 



 

This jumper is knitted by hand. ●Tämä villapusero on käsin kudottu. 

 

I have to hand in this essay on Monday. ●Minun täytyy jättää tämä essee maanantaina. 

 

I am going to hand in my notice / resignation. ●Aion jättää eroanomukseni. 

 

the farm which he had handed on to his son ●maatila, jonka hän oli jättänyt perinnöksi pojalleen 

 

The task was handed on to someone else. ●Työ annettiin jonkun muun tehtäväksi. 

 

We have a big project in hand. ●Meillä on iso projekti vireillä. 

 

They had funds in hand. ●Heillä oli rahavaroja varalla. 

 

You seem to have the situation in hand. ●Sinulla näyttää olevan tilanne hallinnassa. 

 

Staff will be on hand to answer questions. ●Henkilökunta on paikalla vastaamassa kysymyksiin. 

 

He had a major case on hand. ●Hänellä oli tärkeä tapaus tutkittavana. 

 

You won't necessarily have scissors to hand. ●Saksia ei välttämättä ole käsillä. 

 

The group is handing out leaflets to passers-by. ●Ryhmä jakaa lehtisiä ohikulkijoille. 

 

The judge handed out the sentence on Monday. ●Tuomari antoi tuomionsa maanantaina. 

 

Hands up! ●Kädet ylös! 

 

Hands up those under 12. ●Käsi ylös kaikki alle 12-vuotiaat. 

 

I handed the pen back to him. ●Annoin kynän hänelle takaisin. 

 

She handed me back the book. ●Hän antoi kirjan minulle takaisin. 

 

The recipe has been handed down from father to son. ●Resepti on periytynyt isältä pojalle. 

 

stories handed down from generation to generation ●tarinoita, jotka ovat periytyneet sukupolvelta toiselle 



 

He handed a key over to me. ●Hän ojensi minulle avaimen. 

 

She handed a piece of paper over to me. ●Hän ojensi paperinpalan minulle. 

 

They handed the pickpocket over to the police. ●He luovuttivat taskuvarkaan poliisille. 

 

He decided to hand over the company to his daughter. ●Hän päätti luovuttaa yhtiön tyttärelleen. 

 

Keep your hands off my husband. ●Pysy erossa aviomiehestäni. 

 

Take your hands off me! ●Näpit irti minusta! 

 

You have to see them first hand. ●Sinun on nähtävä ne itse. 

 

A box of chocolates was handed round. ●Suklaarasia pantiin kiertämään. 

 

She was handing around cups and saucers. ●Hän jakoi kaikille kupit ja lautaset. 

 

The young unfortunate was being escorted for questioning  

by the heavy hand of the police. ●Epäonnekas nuori saatettiin poliisin kovaotteiseen kuulusteluun. 

 

Until now, information about his death has been second or third hand. ●Toistaiseksi tiedot hänen kuolemastaan ovat huhupuhetta. 

 

The jollities were getting out of hand. ●Hauskanpito oli ryöstäytymässä hallinnasta. 

 

The offer was rejected out of hand. ●Tarjous hylättiin suoralta kädeltä. 

 

The government took a hand in the affair. ●Hallitus puuttui asiaan. 

 

He walked hand in hand with Mary. ●Hän ja Mary kävelivät käsikkäin. 

 

Drugs go hand in hand with crime. ●Huumeet ja rikollisuus kulkevat käsi kädessä. 

 

She's never done a hand's turn for her father. ●Hän ei ole koskaan pannut tikkuakaan ristiin isänsä hyväksi. 

 

I work hand in glove with him. ●Olen hänen kanssaan tiiviissä yhteistyössä. 

 



 

Your luggage is in safe hands. ●Matkatavaranne ovat hyvissä käsissä. 

 

He suffered humiliation at the hands of the media. ●Hän joutui tiedotusvälineiden nöyryyttämäksi. 

 

New services are springing up on every hand. ●Uusia palveluja ilmestyy kuin sieniä sateella. 

 

Drugs go hand in hand with crime. ●Huumeet ja rikollisuus kuuluvat yhteen. 

 

Can I give you a hand with that bag? ●Voinko auttaa sinua kantamaan tuota laukkua? 

 

It was all hands on deck as they worked throughout the weekend. ●Kaikkien työpanosta tarvittiin, kun he työskentelivät koko viikonlopun. 

 

I am free to dirty my hands politically as I see fit. ●Voin tärvellä maineeni poliittisesti niin kuin haluan. 

 

I like to keep my hand in by catering for private functions. ●Yritän pitää taitoani yllä hoitamalla yksityistilaisuuksien tarjoilua. 

 

Mary was careful not to show her hand too soon. ●Mary varoi paljastamasta korttejaan liian aikaisin. 

 

I set my hand to introducing the reforms. ●Ryhdyin ottamaan uudistuksia käyttöön. 

 

He was unemployed and living from hand to mouth. ●Hän oli työtön ja eli kädestä suuhun. 

 

We have a big problem on our hands. ●Meillä on paha ongelma ratkaistavanamme. 

 

He has my son's blood in his hands. ●Poikani kuolema on hänen syytään. 

 

He was a retired man with time on his hands. ●Hän oli eläkeläinen, jolla oli aikaa. 

 

He is willing to turn his hand to anything. ●Hän on halukas ryhtymään mihin vain. 

 

People ask us to take animals off their hands. ●Ihmiset pyytävät meitä ottamaan eläimiä huostaamme. 

 

We have a big problem on our hands. ●Meillä on paha ongelma ratkaistavanamme. 

 

He reached for the key, but Rosie stayed his hand. ●Hän oli tarttumassa avaimeen, mutta Rosie esti häntä. 

 

They are not going to throw their hand in. ●He eivät aio luovuttaa. 



 

He was unemployed and living from hand to mouth. ●Hän oli työtön ja eli kädestä suuhun. 

 

Colleagues regard Dick as a safe pair of hands who can be relied to step in. ●Kollegat luottavat siihen, että Dick tarttuu asiaan. 

 

He suffered humiliation at the hands of the media. ●Hän joutui tiedotusvälineiden nöyryyttämäksi. 

 

You're real lucky if you have a daddy who holds your hand  

while you go through the hell of it. ●Olet onnekas, jos sinulla on isukki, joka tukee sinua, kun käyt läpi sen 

    helvetin. 

Can I give you a hand with that bag? ●Voinko auttaa sinua kantamaan tuota laukkua? 

 

She's never done a hand's turn for her father. ●Hän ei ole koskaan pannut tikkuakaan ristiin isänsä hyväksi. 

 

People ask us to take animals off their hands. ●Ihmiset pyytävät meitä ottamaan eläimiä huostaamme. 

 

He reached for the key, but Rosie stayed his hand. ●Hän oli tarttumassa avaimeen, mutta Rosie esti häntä. 

 

I don't like getting my hands dirty. ●En pidä ruumiillisesta työstä. 

 

He had his hands full with the upcoming conference. ●Hänellä oli kädet täynnä työtä tulevan konferenssin takia. 

 

The school has its hands tied by the rules. ●Säännöt rajoittavat koulun toimintavapautta. 

 

The traditional choice was between the senses  

on the one hand, and the mind on the other. ●Valinta on perinteisesti tapahtunut yhtäältä aistien ja toisaalta järjen välillä. 

 

He did not lay a hand on her, he just growled in fury. ●Mies ei satuttanut häntä, ainoastaan murisi raivosta. 

 

If you are good with your hands, then make things for yourself. ●Jos olet kätevä käsistäsi, voit tehdä tavaroita itsellesi. 

 

He won hands down in a verbal fight. ●Hän voitti sanasodat leikiten. 

 

So give him a big hand, please ●Annetaanpa hänelle kunnon aplodit 

 

The government took a hand in the affair. ●Hallitus puuttui asiaan. 

 

Banks have been losing money hand over fist. ●Pankit ovat menettäneet rahaa nopeasti. 



 

All you want to know is what I cannot tell you – my hands are tied. ●Haluat tietää vain sen, mitä en voi kertoa. 

 

You have to hand it to the band for their professionalism. ●Yhtyeelle täytyy antaa tunnustusta heidän ammattitaidostaan. 

 

The dead hand of the past presses heavily on the head of the present. ●Menneisyyden varjot rajoittavat raskaasti nykyisyyttä. 

 

He was bound hand and foot. ●Hänen kätensä ja jalkansa olivat sidotut. 

 

Don't bite the hand that feeds you and that is your employees. ●Älä pure ruokkivaa kättä eli työntekijöitäsi. 

 

I couldn't say, hand on heart, that you're wrong. ●En voi rehellisesti väittää, että olet väärässä. 

 

They expect to be waited on hand and foot. ●He odottavat, että heitä passataan orjallisesti. 

 

The police are having to fight crime with one hand tied behind their backs. ●Poliisin täytyy taistella rikollisuutta vastaan rajallisin voimavaroin. 

 

Ham pie, made by my own fair hand. ●omin pikku kätösin tekemääni kinkkupiirakkaa 
 

 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Hanki käyttöoikeus tuohon ohjelmaan. Kunnon työkalut pitää olla oppimiseen.) 


