
Expressions with AIR Study the examples with your partner. 

 

He kicked the ball high in the air. ●Hän potkaisi pallon korkealle ilmaan. 

She went out for some fresh air. ●Hän meni ulos haukkaamaan raitista ilmaa. 

an air ticket ●lentolippu 

an air accident ●lento-onnettomuus 

an air pistol ●ilmapistooli 

air bombing ●ilmapommitus 

There was an air of excitement in the meeting. ●Kokouksessa oli innostunut ilmapiiri. 

He must be poor, but he has an air of aristocrat. ●Hänen täytyy olla köyhä, mutta hänestä saa aristokraattisen vaikutelman. 

'How do you know that?' she asked with an air of surprise. ●"Mistä sinä sen tiedät?" hän kysyi hämmästyneeseen sävyyn. 

There's no need to put on airs with me. ●Ei ole mitään syytä teeskennellä minulle. 

These plans were aired at the recent conference. ●Nämä suunnitelmat tuotiin julki äskeisessä konferenssissa. 

She left the window open to air the room. ●Hän jätti ikkunan auki tuulettaakseen huonetta. 

The movie will be aired on TV tonight. ●Elokuva esitetään tv:ssä tänä iltana. 

Most passengers will travel to the continent by air. ●Useimmat matkustajat matkustavat mannermaalle lentämällä. 

The night was sultry and there was thunder in the air. ●Ilta oli hiostava, ja ilmassa oli ukkosta. 

There was excitement in the air. ●Ilmassa oli jännityksen tuntua. 

My friends are people that I trust and  

I don't have to put on airs with them. ●Ystäväni ovat ihmisiä, joihin luotan ja joiden kanssa minun ei tarvitse teeskennellä. 

I walked on air for a couple of days. ●Olin ikionnellinen muutaman päivän ajan. 

I decided to take the air in the garden. ●Päätin mennä ulos puutarhaan. 

He went on the air on Channel 4. ●Hän esiintyi Channel 4 -kanavalla. 



The radio station is on the air from 6.00 a.m. ●Radioasema lähettää ohjelmaa alkaen kello 6:sta aamulla. 

You can't just create money from thin air. ●Et voi vain luoda rahaa tyhjästä. 

The series should be taken off the air. ●Sarja pitäisi poistaa ohjelmistosta. 

The radio station went off the air in 1990. ●Radioasema lakkautettiin vuonna 1990. 

She never put on airs and graces. ●Hän ei koskaan teeskennellyt. 

The bird took to the air. ●Lintu nousi lentoon. 

The matter is still up in the air. ●Asia on vielä ratkaisematta. 

The man had vanished into thin air. ●Mies oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. 

 

 

Lähde: Sanakirja.fi (Oiva ohjelma, joka oikeasti auttaa sinua. Hanki se!) 


