
Kişisel
E-Posta

E-Posta - Giriş
Türkçe Fince
Sevgili Can, Hyvä John

Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu

Sevgili Anne / Baba, Hei äiti / isä
Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu

Sevgili Ali Amca, Hei setä Jerome,
Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu

Merhaba Can, Hei John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu

Hey Can, Heippa John,
Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu

Can, John,
Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu

Sevgilim / Canım, Rakkaani,
Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu

Benim sevgili ..., Rakkaani,
Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu

Çok sevgili Can, Rakas John,
Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu

E-postan için teşekkürler. Kiitos sähköpostistasi.
Bir yazışmada cevap verirken

Senden tekrar haber almak güzeldi. Oli mukava kuulla sinusta taas.
Bir yazışmada cevap verirken

Uzun süredir yazamadığım için üzgünüm. Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken
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Haber almayalı çok uzun zaman oldu. Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.

Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde
Türkçe Fince
Size ...'u söylemek için yazıyorum. Kirjoitan sinulle kertoakseni...

Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır

... plan yaptınız mı? Onko sinulla suunnitelmia...
Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda

Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için
çok teşekkürler.

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...

Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır

Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size
çok minnettarım.

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit
minulle...

Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken

Yazman / davet etmen / göndermen çok kibardı. Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit
minulle...

Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken

Bunu duyurmaktan çok memnunum ki ... Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır

...'u duyduğuma çok memnun olmuştum. Ilahduin kuullessani, että...
Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır

Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki ... On ikävää kertoa, että...
Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır

...'ı duyduğumda çok üzüldüm. Olin pahoillani kuullessani, että..
Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken

benim yeni websitemi ... adresinden ziyaret
edebilirsen çok memnun kalırım.

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani
osoitteessa...

Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde
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Lütfen beni ... messenger'a ekle. Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...

Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış
Türkçe Fince
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi
söyle.

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.

Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için

... sevgilerini gönderiyor. ... lähettää terveisiä.
Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır

...'ye benim selamımı söyle. Sano ... terveisiä minulta.
Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır

Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla
bekliyorum.

Odotan, että kuulen sinusta taas pian.

Cevap mektubu istediğinizde kullanılır

En yakın zamanda cevabınızı bekliyorum. Kirjoita taas pian.
Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır

... olduğunda lütfen yaz bana. Kirjoita takaisin heti, kun...
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır

Daha fazla bilgin olduğunda bana da haber ver. Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır

Kendinize iyi bakın. Pärjäilkää.
Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır

Seni seviyorum. Rakastan sinua.
Partnerinize yazarken

En iyi dileklerimle, Terveisin,
Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır
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En iyi dileklerimle, Parhain terveisin,

Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

En derin saygılarımla, Parhain terveisin,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

En iyi dileklerim sizinle, Kaikkea hyvää,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

Tüm sevgimle, Rakkaudella,
Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

Tüm sevgimle, Rakkain terveisin,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır

Çokça sevgiyle, Rakkaudella,
Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
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