
Expressions with HOLD Study the examples with your partner. 
 

Hold the baby while I load the car. Pidä lasta sillä aikaa kun minä lastaan auton. 

 

She was holding an umbrella. Hän piti kädessään sateenvarjoa. 

He held her tightly. Mies syleili häntä tiukasti. 

 

He holds shares in the company. Hän omistaa yrityksen osakkeita. 

 

He can hold his drink. Hänellä on hyvä viinapää. 

 

She held a similar opinion. Hän oli samaa mieltä. 

 

The rebels held the town. Kapinalliset pitivät kaupunkia hallussaan. 

 

The robbers are holding a family hostage. Ryöstäjät pitävät perhettä panttivankina. 

 

The unemployment rate is holding at 16 per cent. Työttömyysaste pysyy 16 prosentissa. 

 

Our luck still holds. Hyvä onnemme jatkuu. 

 

His offer still holds. Hänen tarjouksensa on vielä voimassa. 

 

They are holding the departure. Lähtöä viivytetään. 

 

Hold my calls. Älä yhdistä puheluita. 

 

He is not fit to hold the candle to you. Hän ei vedä vertoja sinulle. 

 

Does the roof hold? Pitääkö katto? 

 

The tank holds 18 gallons. Tankki vetää 68 litraa. 

 

The election is held on 17 December. Vaalit pidetään 17. joulukuuta. 



 

Henry held him responsible for the trouble. Henryn mielestä hän oli vastuussa hankaluuksista. 

 

The car holds the road well. Auto säilyttää hyvän tuntuman tiehen. 

 

The court held that the police were wrong to arrest him. Oikeus päätti, ettei poliisilla ollut oikeutta pidättää häntä. 

 

Hold the maoynaise. Ilman majoneesia. 

 

He caught a firm hold of my arm. Hän sai tukevan otteen käsivarrestani. 

 

Her mother had a strong hold on / over her. Hänen äidillään oli vahva ote hänestä. 

 

cargo hold lastiruuma 

 

He was put on hold. Hänet jätettiin linjalle odottamaan. 

 

Until then, exports are on hold. Siihen asti vienti on jäissä. 

 

Hey, hold it, wait for us! Hei, odottakaa meitä! 

 

Hold on a second! Odota hetki! 

 

The other team held on. Toinen joukkue piti pintansa. 

 

He holds to his view. Hän pitää kiinni mielipiteestään. 

 

I'll hold him to his word. Pakotan hänen pitämään lupauksensa. 

 

How are you holding up? Miten sinä jaksat? 

 

Demand held up. Kysyntä pysyi samana. 

 

This explanation doesn't hold up. Tämä selitys ei pidä paikkaansa. 



 

Pillars hold up the porch. Pilarit kannattelevat kuistia. 

 

Production was held up. Tuotanto viivästyi. 

 

He was planning to hold up a bank. Hän suunnitteli pankkiryöstöä. 

 

He was held up as a hero. Häntä pidettiin sankarina. 

 

The rain held off. Sadetta ei tullut. 

 

She had held off the decision. Hän oli lykännyt päätöksentekoa. 

 

They held off the royal army. He pitivät puolensa kuninkaan armeijaa vastaan. 

 

We tried to hold out as long as possible. Yritimme kestää niin kauan kuin mahdollista. 

 

We are okay as long as the batteries on our torches. Meillä ei ole hätää niin kauan kuin taskulamppujemme pattereissa on virtaa. 

 

She is holding out for a better contract. Hän vaatii edelleen parempaa sopimusta. 

 

She was holding out on the police. Hän salasi tietoja poliisilta. 

 

For most patients, he can hold out little hope. Useimmille potilaille hän ei voi antaa paljonkaan toivoa. 

 

The same holds true for the Church. Sama pätee kirkkoon. 

 

I held back before leaving my cat in her care. Epäröin, ennen kuin jätin kissani hänen hoitoonsa. 

 

She kept trying to hold back her tears. Hän yritti pidätellä kyyneliään. 

 

He had held back vital information. Hän oli salannut tärkeää tietoa. 

 

She tried to pull her hand free, but it was held fast. Hän yritti vetää kätensä irti, mutta se oli juuttunut kiinni. 



 

We hold fast to the principle. Me pidämme kiinni periaatteesta. 

 

The decision is held over. Päätöstä lykätään. 

 

He held the letter over me for years. Hän kiristi minua kirjeellä vuosia. 

 

He never could hold down a job. Hän ei koskaan pystynyt pitämään työpaikkaansa. 

 

Hold hard, you'll never find it without us. Odota, et ikinä löydä sitä ilman meitä. 

 

She felt excitement taking hold of her. Hän tunsi jännityksen valtaavan mielensä. 

 

I don't hold with lies. En voi hyväksyä valehtelua. 

 

They held hands like lovesick teenagers. He pitivät toisiaan kädestä kuin lemmensairaat teinit. 

 

The alibi holds water. Alibi on vedenpitävä. 

 

The girl held on to her mother tightly. Tyttö piti tiukasti kiinni äidistään. 

 

He held on to power for a long time. Hän piti pitkään kiinni vallastaan. 

 

The newspapers and television hold forth about football hooligans. Sanomalehdet ja televisio paasaavat jalkapallohuliganismista. 

 

Lee got hold of the dog by its collar. Lee tarttui koiraa pannasta. 

 

I can't get hold of this definition. En saa selkoa tästä määritelmästä. 

 

I've got hold of two tickets. Sain käsiini kaksi lippua. 

 

I couldn't get hold of Desmond. En saanut Desmondia kiinni. 

 

If the project goes wrong, they'll hold it against you. Jos projektissa menee jokin pieleen, se luetaan sinulle miinukseksi. 



 

Bristol held the line and took the match 16–12. Bristol ei antanut periksi, vaan voitti ottelun 16–12. 

 

The coalition must hold together. Koalition tulee pitää yhtä. 

 

Roycroft held the fort until a successor could be found. Roycroft kantoi vastuun, kunnes seuraaja löydettiin. 

 

He could hold his own with any boy of his age. Hän pärjäsi kenen tahansa ikäisensä pojan kanssa. 

 

They can say anything they like, no holds barred. He voivat sanoa mitä tahansa ilman rajoituksia. 

 

Hold your tongue, Sarah! Hillitse kielesi, Sarah! 

 

Hold your horses, I'm coming, I'm coming. Hetkinen, tullaan tullaan. 

 

She had to sell everything she held dear. Hänen täytyi myydä kaikki mitä piti arvokkaana. 

 

His title was secured as he held his service. Hän varmisti mestaruutensa pitämällä syöttönsä. 

 

She held my hand when our dog died. Hän lohdutti minua, kun koiramme kuoli. 

 

She holds herself cheap. Hän väheksyy itseään. 

 

We hold fast to the principle. Me pidämme kiinni periaatteesta. 

 

I hold no brief for Britain in this war. En tue Britanniaa tässä sodassa. 

 

Once Eva had found her calling there was no holding her. Kun Eva oli löytänyt kutsumuksensa, häntä ei voinut estää mikään. 

 
 
Lähde: Sanakirja.fi (Hommaa itsellesi tuo ohjelma, mahtavia apuja moneen tilanteeseen!) 


