
Személyes
Jókívánságok

Jókívánságok - Házasság
magyar finn
Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea

maailmassa.
Friss házaspárnak gratulációkor

Gratulálok és a legjobbakat kívánom
mindkettőtöknek az esküvőtök napján.

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

Frissen összeházasodott párnak gratulációkor

Gratulálok házasságkötésetek alkalmából! Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz

Gratulálok az "igen"-hez! Onnittelut 'tahdon'-sanoista!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz

Gratulálok a menyasszonynak és a
vőlegénynek a házasságkötésetek alkalmából.

Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen liiton
solmimisesta

Friss házasoknak gratuláció

Jókívánságok - Eljegyzés
magyar finn
Gratulálok az eljegyzésetekhez! Onnittelut kihlauksen johdosta!

Standard formula eljegyzéshez gratulációhoz

A legjobbakat kívánom mindkettőtöknek
eljegyzésetek alkalmából.

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció

Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem
nagyon boldogok lesztek együtt.

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció

Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem
nagyon boldoggá fogjátok tenni egymást.

Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti olette
hyvin onnellisia yhdessä.

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció
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Személyes
Jókívánságok
Gratulálok az eljegyzésetekhez! Tudjátok már,
hogy mikor lesz a nagy nap?

Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo
hääpäivän?

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ismersz és az esküvő felől érdeklődés

Jókívánságok - Szülinapok és Évfordulók
magyar finn
Boldog születésnapot! Onnittelut syntymäpäivän johdosta!

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Boldog születésnapot! Hyvää syntymäpäivää!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Még kétszer ennyit! Onnittelut syntymäpäivän johdosta!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Nagyon sok boldogságot kívánok ezen a
különleges napon.

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi.

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Váljon valóra az összes álmod! Boldog
születésnapot!

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää syntymäpäivää!

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Nagyon sok boldogságot kívánok ezen a
különleges napon. Legyen csodás a napod!

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää!

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Boldog évfordulót! Hyvää hääpäivää!
Általános évfordulós kívánság, gyakran köszöntő kártyán

Boldog ... évfordulót! Hyvää ...-vuotishääpäivää!
Évfordulós kívánság, amikor valami különlegeset ünnepelnek (pl: 25. évfordulót)

.... év után is együtt boldogan. Sok boldogságot
az évforduló alkalmából!

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

A házasság időtartamának kihangsúlyozása és jókívánságok átadása
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Személyes
Jókívánságok
Gratulálok a Porcelán Lakodalomhoz! Onnittelut pronssihäiden johdosta!

Huszadik házassági évfordulókor

Gratulálok az Ezüstlakodalomhoz! Onnittelut hopeahäiden johdosta!
25. házassági évforduló

Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz! Onnittelut rubiinihäiden johdosta!
40. házassági évfordulókor

Gratulálok a Gyöngylakodalomhoz! Onnittelut helmihäiden johdosta!
30. házassági évfordulókor

Gratulálok a Vászonlakodalomhoz! Onnittelut korallihäiden johdosta!
35. házassági évforduló

Gratulálok az Aranylakodalomhoz! Onnittelut kultahäiden johdosta!
50. házassági évfordulókor

Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz! Onnittelut timanttihäiden johdosta!
60. házassági évfordulókor

Jókívánságok - Jobbulást kívánás
magyar finn
Jobbulást! Parane pian!

Általános jobbulást kívánás, gyakran üdvözlőkártyán

Remélem, hogy nemsokára jobban leszel. Toivottavasti paranet pian!
Általános jobbulást kívánás

Reméljük, hogy minél hamarabb jobban leszel. Toivottavasti olet jo pian jaloillasi!
Általános jobbulást kívánás több személytől

Rád gondolok és remélem, hogy hamarosan
jobban leszel.

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian.

Általános jobbulást kívánás

Mindenki nevében a ..., jobbulást kívánunk. Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi!
Kollégák jobbulást kívánása
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Személyes
Jókívánságok
Gyógyulj meg hamar! Mindenki gondol rád itt. Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä terveisiä.

Kollégák jobbulást kívánása

Jókívánságok - Általános gratuláció
magyar finn
Gratulálok a ...! Onnittelut ...

Általános gratuláció

Nagyon sok sikert és szerencsét kívánok neked
a ....

Toivon sinulle onnea ja menestystä...

Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben

Sok sikert kívánok a ... Toivon sinulle menestystä...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben

Szeretnénk gratulálni a .... Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta.
Amikor valakinek gratulálsz valamiért

Szép munka volt a ... Onnittelut ...
Gratuláció

Gratulálok a jogosítványodhoz! Onnittelut ajokokeen läpäisystä!
Gratuláció, amikor valaki megszerezte a jogosítványát

Szép munka volt. Tudtuk, hogy meg fogod tudni
csinálni.

Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen!

Amikor egy közeli barátnak, családtagnak gratulálsz

Grat! Onnea!
Nem hivatalos, viszonylag elterjedt gratuláció röviden

Jókívánságok - Akadémiai eredmények
magyar finn
Gratulálok a diplomádhoz! Onnittelut valmistumisesi johdosta!

Amikor valaki lediplomázott az egyetemen
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Személyes
Jókívánságok
Gratulálok a sikeres vizsgádhoz! Onnittelut kokeen läpäisystä!

Amikor valaki levizsgázott

Na ki a király? Szép munka volt a vizsga! Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti kokeessa!
Amikor valaki nagyon jól teljesített egy vizsgán, nagyon közvetlen

Gratulálok a mester diplomádhoz és sok sikert
kívánok a jövőben!

Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea hyvää
työelämään!

Amikor valaki befejezte a mesterképzést és sok sikert kívánsz a jövőhöz

Gratulálok az érettségihez és sok sikert a
későbbiekben!

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta ja
kaikkea hyvää tulevaisuuteen

Gratuláció valaki érettségijéhez, de amikor nem vagyunk biztosak benne hogy továbbtanul vagy dolgozni
kezd

Gratulálok az érettségidhez és a lejobbakat
kívánok a munkád során.

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle.

Gratuláció valaki érettségijéhez, aki utána elkezd dolgozni

Gratulálok az egyetemi felvételihez. A
legjobbakat kívánom.

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä hauskaa!

Gratuláció az egyetemi felvételihez

Jókívánságok - Részvét kifejezése
magyar finn
Mélységesen sokkolva hallottuk, hogy ... ilyen
hirtelen elhunyt és szeretnék együttérzésünket /
részvétünket nyilvánítani.

Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä kuullessamme ...
kuolemasta, ja haluamme välittää syvimmät
osanottomme.

Valaki halála után részvét nyilvánítása

Mélységesen sajnáljuk a veszteséget. Osanottomme menetyksen johdosta.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Szeretném részvétemet nyilvánítani ezen a
szomorú napon.

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä.

Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
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Személyes
Jókívánságok
Végtelenül szomorúak vagyunk a
fiad/lányod/férjed/feleséged korai halála miatt...

Olemme järkyttyneitä ja surullisia poikasi / tyttäresi /
miehesi / vaimosi ... kuolemasta.

Valaki halála után részvét nyilvánítása a családnak

Kérlek fogadd részvétünket ebben a nehéz
időszakban.

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme tänä
vaikeana päivänä.

Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Lélekben veled és a családoddal vagyunk
ezekben a nehéz időkben.

Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa tänä
vaikeana menetyksen aikana

Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Jókívánságok - Szakmai sikerek
magyar finn
Sok sikert kívánunk az új munkádhoz a .... Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi ...

Amikor valakinek sok sikert kívánsz az új munkájához

Mindnyájan ..., sok sikert kívánunk az új
munkahelyedhez.

Kaikilta meiltä ..., toivomme sinulle onnea ja menestystä
uudessa työssäsi!

Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához

Sok sikert kívánunk az új
beosztásodhoz/munkádhoz mint ...

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa tehtävässäsi
...

Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához

Sok sikert az új munkahelyen. Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella urallasi!
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához

Gratulálok, hogy megkaptad az állást! Onnea uuden työpaikan johdosta!
Gratuláció valakinek, aki egy új, jól jövedelmező állást kapott

Sok sikert az első munkanapodon a ... Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ...
Amikor sok sikert kívánsz valakinek az első napján az új munkahelyen

Jókívánságok - Születés
magyar finn
Nagy örömmel hallottuk, hogy megszületett a
fiatok/lányotok. Gratulálunk!

Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

Gratuláció a szülőknek
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Személyes
Jókívánságok
Gratulálunk az új jövevényhez! Onnea uuden tulokkaan johdosta!

Gratuláció a szülőknek

Minden jót kívánunk az újdonsült anyukának és
a kisbabának.

Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan syntymästä

Gratuláció az újdonsült anyukának

Gratulálunk a gyönyörű újszülött
kislányhoz/kisfiúhoz!

Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen syntymästä!

Gratuláció a szülőknek a kisbabához

.... büszke szüleinek. Gratulálunk az
újszülötthöz. Biztos vagyok benne, hogy
nagyszerű szülők lesztek.

... ylpeille vanhemmille. Onnea uuden tulokkaan
johdosta. Teistä tulee varmasti erinomaiset vanhemmat.

Gratuláció a szülőknek a kisbabához

Jókívánságok - Köszönet
magyar finn
Nagyon köszönöm a ... Suuret kiitokset...

Általános köszönő üzenet

Szeretném megköszönni a férjem/feleségem és
a saját nevemben is, hogy ...

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni puolesta

Amikor saját és valaki más nevében köszönsz meg valamit

Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg.... En tiedä miten voisin kiittää sinua...
Amikor valakinek nagyon hálás vagy valamiért

Hálánk jeléül fogadd el ... Tässä kiitollisuudenosoituksena...
Amikor valakinek köszönőajándékot adsz

Szeretnénk kifejezni hálánkat a .... Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset ... ... hyvästä.
Amikor nagyon hálás vagy valakinek valamiért

Nagyon hálásak vagyunk a ... Olemme erittäin kiitollisia...
Amikor őszintén meg szeretnél köszönni valamit

Oldal 7 22.05.2023
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Semmiség. Ellenkezőleg: nekünk kell
köszönetet mondani neked!

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää sinua!

Amikor valaki megköszön neked valamit, de ő is tett érted valamit.

Jókívánságok - Ünnepek, üdvözletek
magyar finn
Ünnepi üdvözlet ... Hyviä juhlapyhiä toivottavat...

USA-ban karácsonykor és szilveszterkor

Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet! Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
Karácsonykor és új évkor az Egyesült Királyságban

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Hyvää Pääsiäistä!
Keresztény országokban Húsvét vasárnap

Boldog Hálaadást! Hyvää Kiitospäivää!
Hálaadáskor Amerikában

Boldog Új Évet! Onnellista Uutta Vuotta
Új évkor

Kellemes Ünnepeket! Hyviä pyhiä!
Amerikában és Kanadában az ünnepekkor (különösen Karácsonykor és Hanukakor)

Boldog Hanukát! Hauskaa Hanukkaa!
Hanuka ünneplésekor

Boldog Diwalit! Legyen nagyon kellemes az
ünnep.

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain ikinä.

Diwali ünneplésekor

Boldog Karácsonyt! Hauskaa / hyvää Joulua!
Keresztény országokban Karácsonykor

Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet! Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa
Keresztény országokban Karácsonykor és Új Évkor
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