
Kişisel
Duyurular ve Davetiyeler

Duyurular ve Davetiyeler - Doğum
Türkçe Fince
...'un doğumunu duyurmaktan mutluluk
duyuyoruz.

Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

...'ın nurtopu gibi bir kız / erkek çocuğu
olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Olen iloinen kertoessani, että ... saivat pienen pojan /
tyttären.

Çocukların doğumu bir 3. parti duyurmak istediğinde

Erkek / kız çocuğumuzun doğumunu duyurmak
istedik.

Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme / tyttäremme
syntymästä.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Sizi bebeğimiz ... ile tanıştırmaktan mutluluk
duyuyoruz.

Saammeko esitellä pienen poikamme / tyttäremme.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, genellikle kartlarda bir resimle birlikte bulunur

On küçük parmak, ve bu parmaklarla ailemiz
genişlemeye başlar. ... ve ..., ...'in doğumunu
duyurmaktan mutluluk duyar.

Kymmenen sormea ja kymmenen varvasta, näin suuri
tuli meidän perheestä. ... ja ... ovat iloisia ilmoittaessaan
... syntymästä.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde, İngilizce'de bir deyiş

Sevgi ve umutla ...'a bu dünyaya hoşgeldin
diyoruz.

Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme ... tähän
maailmaan.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Ailemizin en yeni üyesini tanıtmaktan /
duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden
perheenjäsenemme...

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Kızımızın / oğlumuzun ailemize katılımını
duyurmaktan son derece mutluyuz.

Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa
tyttäremme / poikamme syntymästä.

Çocukların doğumu duyrulmak istendiğinde

Duyurular ve Davetiyeler - Nişan
Türkçe Fince
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... ve ... nişanlandı. ... ja ... olemme kihloissa

Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ve ... nişanlandıklarını duyurmaktan son
derece mutlular.

,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan.

Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ve ...'nin nişanını duyurmaktan son derece
mutluyuz.

Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa ... ja ...
kihlauksesta.

Bir nişan duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ailesinden ... ve ... kızları ...'ın, ... ile, ... ve ...'ın
oğulları, olan nişanını duyurmaktan mutluluk
duyar. Ağustos düğünü planlanmaktadır.

Herra ja rouva ... haluavat ilmoittaa tyttärensä ...
kihlauksesta herra ja rouva ... pojan ... kanssa. Häitä
suunnitellaan elokuulle.

Geleneksel, bir nişan aile tarafından duyrulmak istendiğinden kullanılır

... ve ...'nin nişan törenini gelin beraber
kutlayalım.

Tule juhlimaan kanssamme ... ja ... kihlausta.

Nişan törenine davette kullanılır

... tarihindeki ... ve ...'nın nişan törenine
davetlisiniz.

Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan ... ja ...
kihlausta.

Nişan törenine davette kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Evlilik
Türkçe Fince
... ve ...'nin evliliğini / düğününü duyurmaktan
mutluluk duyuyoruz.

Olemme iloisia ilmoittaessamme ... ja ... häistä /
avioliitosta

Evliliği duyururken kullanılır

... kızımız yakında ... Hanım oluyor. Neiti ... tulee pian rouva ...
Bir bayanın evliliğini duyururken kullanılır

... Hanım ve ...Bey sizi düğünlerinde görmekten
mutluluk duyarlar. Onları bu özel günlerinde
yalnız bırakmayın.

Neiti ... ja herra ... pyytävät teitä osallistumaan häihinsä.
Olet tervetullut viettämään tätä erityistä päivää
kanssamme.

Evlenen çift davetiye yazarken kullanır
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Bay ve Bayan ... sizi oğullarının / kızlarının
düğününde görmekten şeref duyarlar.

Herra ja rouva ... pyytävät teitä osallistumaan poikansa /
tyttärensä häihin ...

Evlenen çiftin aile bireyleri tarafından davetiye yazılırken kullanılır

...'da ... tarihinde, ... ve ... olarak sizi
düğünümüzde görmekten mutluluk duyarız.

Koska olette hyvin tärkeitä ihmisiä elämässämme,
haluamme kutsua teidät viettämään häitämme ...

Yakın arkadaşları düğüne çağırırken kullanılır

Duyurular ve Davetiyeler - Toplantılar / Özel Etkinlikler
Türkçe Fince
... için ... tarihinde ...'te bize katılırsanız çok
memnun oluruz.

Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme viettämään...

Özel bir sebeple, özel bir gün ve zamanda insanları sosyal bir toplantıya çağırırken kullanılır

...'yi kutlamak için sizin de orada olmanızı çok
isteriz.

Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan...

Bir akşam yemeği partisine insanları çağırırken kullanılır

Tüm içtenliğimizle ...'e davetlisiniz. Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään...
Resmi, insanları resmi bir etkinliğe çağırırken kullanılır. Genellikle şirket yemeklerinde

Arkadaşlar arasında ...'ı kutlamak için bir parti
veriyoruz. Eğer gelirseniz çok memnun kalırız.

Kokoonnumme ystävien kesken juhlimaan ... ja olisimme
iloisia, jos pääsisit mukaan joukkoon.

Resmi, yakın arkadaşları önemli bir etkinliğe çağırırken kullanılır

Burada bulunmanızı gerçekten çok isterdim. Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle.
Davet edilen kişinin orada bulunması gerektiğini vurgularken kullanılır

...'ya ... için gelmek ister miydiniz? Haluaisitko tulla ... ...?
Başka bir amaçla değil, sadece görmek amaçlı arkadaşları davet etmekte
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