
Pessoal
Cumprimentos

Cumprimentos - Casamento
português finlandês
Desejando a vocês toda felicidade do mundo. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea

maailmassa.
Frase usada para felicitar um casal recém-casado

Parabéns e votos calorosos aos dois no dia do
seu casamento.

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

Frase usada para felicitar um casal recém-casado

Parabéns por juntar as escovas de dente! Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta!
Informal, usada para felicitar um casal recém-casado que você conhece bem

Parabéns por dizer o "Sim"! Onnittelut 'tahdon'-sanoista!
Informal, usada para felicitar um casal recém-casado que você conhece bem

Parabéns à noiva e ao noivo por sua união. Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen liiton
solmimisesta

Usada para felicitar um casal recém-casado 

Cumprimentos - Noivado
português finlandês
Parabéns pelo noivado! Onnittelut kihlauksen johdosta!

Frase padrão utilizada para felicitar alguém por seu noivado

Desejando ao noivos o melhor em seu noivado
e em tudo que vier pela frente. 

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

Usada para parabenizar a um casal por um noivado recente

Parabéns pelo noivado. Eu espero que vocês
sejam muito felizes juntos.

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

Usada para parabenizar um casal por um noivado recente

Parabéns pelo noivado. Eu espero que vocês
façam um ao outro extremamente feliz.

Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti olette
hyvin onnellisia yhdessä.

Usada para parabenizar um casal por um noivado recente
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Parabéns pelo noivado. Vocês já decidiram
quando será o grande dia?

Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo
hääpäivän?

Usada para parabenizar um casal que você conhece bem por um noivado recente e perguntar quando será
o casamento

Cumprimentos - Aniversários
português finlandês
Parabéns! Onnittelut syntymäpäivän johdosta!

Felicitação geral de aniversário, comumente encontrada em cartões de aniversário

Feliz Aniversário! Hyvää syntymäpäivää!
Felicitação geral de aniversário, comumente encontrada em cartões de aniversário

Muitos anos de vida! Onnittelut syntymäpäivän johdosta!
Felicitação geral de aniversário, comumente encontrada em cartões de aniversário

Desejando-lhe muita felicidade no seu dia
especial.

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi.

Felicitação geral de aniversário, comumente encontrada em cartões de aniversário

Que todos os seus desejos se tornem
realidade. Feliz aniversário!

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää syntymäpäivää!

Felicitação geral de aniversário, comumente encontrada em cartões de aniversário

Desejando-lhe toda a felicidade neste dia
especial. Tenha um aniversário maravilhoso!

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää!

Felicitação geral de aniversário, comumente encontrada em cartões de aniversário

Feliz aniversário! (ex.de casamento) Hyvää hääpäivää!
Felicitação geral de aniversário, comumente encontrada em cartões de aniversário

Feliz ...! Hyvää ...-vuotishääpäivää!
Felicitação de aniversário utilizada quando se celebra um aniversário específico (p. ex. bodas de prata,
bodas de rubi)

.. anos e continuam juntos, firmes e fortes.
Parabéns! 

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

Utilizada para enfatizar a duração do casamento e desejar parabéns.
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Parabéns pelas Bodas de Porcelana! Onnittelut pronssihäiden johdosta!

Usada para comemorar aniversário de 20 anos de casamento 

Parabéns pelas Bodas de Prata! Onnittelut hopeahäiden johdosta!
Usada para comemorar aniversário de 25 anos de casamento 

Parabéns pelas Bodas de Rubi! Onnittelut rubiinihäiden johdosta!
Usada para comemorar aniversário de 40 anos de casamento 

Parabéns pelas Bodas de Pérola! Onnittelut helmihäiden johdosta!
Usada para comemorar aniversário de 30 anos de casamento

Parabéns pelas Bodas de Coral! Onnittelut korallihäiden johdosta!
Usada para comemorar aniversário de 35 anos de casamento

Parabéns pelas Bodas de Ouro! Onnittelut kultahäiden johdosta!
Usada para comemorar aniversário de 50 anos de casamento

Parabéns pelas Bodas de Diamantes! Onnittelut timanttihäiden johdosta!
Usada para comemorar aniversário de 60 anos de casamento

Cumprimentos - Desejos de melhoras
português finlandês
Melhore logo. Parane pian!

Frase padrão para desejar melhoras, comumente encontrada em cartões

Eu espero que você tenha uma recuperação
rápida. 

Toivottavasti paranet pian!

Frase padrão para desejar melhoras

Nós esperamos que você se recupere logo. Toivottavasti olet jo pian jaloillasi!
Frase padrão para desejar melhoras, em nome de mais de uma pessoa

Pensando em você. Que você se sinta melhor
logo. 

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian.

Frase padrão para desejar melhoras
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De todos do /da..., melhoras. Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi!

Desejo de melhoras de várias pessoas de um escritório ou local de trabalho

Melhoras. Todos do /da... enviam seu carinho. Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä terveisiä.
Desejo de melhoras de várias pessoas de um escritório ou local de trabalho

Cumprimentos - Congratulações Gerais
português finlandês
Parabéns por... Onnittelut ...

Frase padrão de congratulação

Desejo-lhe muita sorte e sucesso em /no /na.... Toivon sinulle onnea ja menestystä...
Usada para desejar a alguém sucesso no futuro

Desejo-lhe todo sucesso em /no /na.... Toivon sinulle menestystä...
Usada para desejar a alguém sucesso no futuro

Nós gostaríamos de lhe enviar os nossos
parabéns por... 

Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta.

Usada para parabenizar alguém por fazer algo específico

Parabéns por... Onnittelut ...
Usada para parabenizar alguém por fazer algo específico de forma menos enfática

Parabéns por passar no seu exame de
condução!
Parabéns por tirar a carta de motorista!
Parabéns por tirar a carteira de motorista!

Onnittelut ajokokeen läpäisystä!

Usada para parabenizar alguém por passar no teste de condução de veículos

Parabéns. Nós sabíamos que você conseguiria. Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen!
Usada para parabenizar alguém, geralmente um amigo íntimo ou membro da família

Congrats! (inglês) Onnea!
Informal, relativamente incomum, abreviação de congratulações e utilizada para parabenizar alguém

Cumprimentos - Conquistas Acadêmicas
português finlandês
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Parabéns por sua graduação!
Parabéns por sua formatura!

Onnittelut valmistumisesi johdosta!

Usada para parabenizar alguém por sua graduação na universidade

Parabéns por passar nos exames! Onnittelut kokeen läpäisystä!
Usada para parabenizar alguém por ser aprovado nos exames da escola

Arrasou! Parabéns! Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti kokeessa!
Frase informal e coloquial, usada quando alguém que você conhece bem vai muito bem em um exame

Parabéns por concluir o seu mestrado e boa
sorte no mundo do trabalho.

Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea hyvää
työelämään!

Usada para parabenizar alguém por completar o seu mestrado e desejar-lhe boa sorte no futuro

Parabéns pelo resultado dos seus exames
escolares e tudo de bom para o futuro.

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta ja
kaikkea hyvää tulevaisuuteen

Usada para parabenizar alguém por passar nos exames da escola. Não se tem certeza se a pessoa planeja
ir para a universidade ou conseguir um emprego

Parabéns pelo resultado dos seus exames
escolares. Desejo-lhe o melhor em sua futura
carreira.

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle.

Usada para parabenizar alguém por passar nos exames da escola e que está procurando por emprego

Parabéns por entrar para a universidade.
Aproveite!

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä hauskaa!

Usada para parabenizar alguém por conseguir uma vaga na universidade

Cumprimentos - Condolências
português finlandês
Nós estamos profundamente chocados com a
notícia da morte súbita de... e gostaríamos de
demonstrar nosso profundo pesar.

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

Usada para consolar alguém pela morte de alguém próximo a ele. A morte pode ter sido esperada ou não

Nós sentimos muito por sua perda. Osanottomme menetyksen johdosta.
Usada para consolar alguém pela morte de alguém próximo a ele
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Eu lhe ofereço as mais sinceras condolências
neste dia triste.

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä.

Usada para consolar alguém pela morte de alguém próximo a ele

Nós estamos perturbados e tristes com a morte
prematura de seu filho / sua filha/ seu marido
/sua esposa, ....

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

Usada para consolar alguém pela morte do filho / da filha/ do esposo/ da esposa (inclui o nome do falecido)

Aceite o nosso profundo pesar e sinceras
condolências neste momento tão difícil.

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme tänä
vaikeana päivänä.

Usada para consolar alguém pela morte de alguém próximo a ele

Nossos pensamentos estão com você e sua
família neste difícil momento de perda.

Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa tänä
vaikeana menetyksen aikana

Usada para consolar alguém pela morte de alguém próximo a ele

Cumprimentos - Conquistas na Carreira
português finlandês
Nós lhe desejamos boa sorte no seu novo
emprego em /no /na... 

Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi ...

Usada para desejar sucesso em um novo emprego

De todos os do /da..., desejamos-lhe boa sorte
no seu novo emprego. 

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

Usada quando antigos colegas desejam sucesso a alguém em um novo emprego

Nós lhe desejamos boa sorte no seu novo
cargo. 

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa tehtävässäsi
...

Usada quando antigos colegas desejam sucesso a alguém em um novo cargo

Nós lhe desejamos todo sucesso nesta
mudança em sua carreira.

Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella urallasi!

Usada quando antigos colegas desejam sucesso a alguém em um novo emprego

Parabéns por conseguir o emprego! Onnea uuden työpaikan johdosta!
Usada para felicitar alguém por conseguir um novo emprego, normalmente lucrativo
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Boa sorte no seu primeiro dia em /no /na... Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ...

Usada para desejar a alguém boa sorte no primeiro dia no novo emprego

Cumprimentos - Nascimento
português finlandês
Nós ficamos encantados ao saber do
nascimento de seu novo bebê. Parabéns.

Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

Usada para felicitar um casal pelo nascimento de seu filho

Parabéns pela chegada do bebê! Onnea uuden tulokkaan johdosta!
Usada para felicitar um casal pelo nascimento de seu filho

Para a nova mãe, desejando o melhor para
você e seu filho/ sua filha. 

Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan syntymästä

Usada para parabenizar uma mulher pelo nascimento de seu filho

Parabéns pela chegada do seu lindo novo
bebê!

Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen syntymästä!

Usada para parabenizar um casal pelo nascimento de seu filho

Para os orgulhosos pais de.... Parabéns pela
chegada do bebê. Tenho certeza que vocês
serão pais maravilhosos.

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

Usada para parabenizar um casal pelo nascimento de seu filho

Cumprimentos - Agradecimentos
português finlandês
Muito obrigado(a) por... Suuret kiitokset...

Usada como mensagem de agradecimento geral

Eu gostaria de lhe agradecer em meu nome e
em nome do meu marido / da minha esposa...

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni puolesta

Usada para agradecer a alguém em seu nome e em nome de outra pessoa

Eu realmente não sei como lhe agradecer por... En tiedä miten voisin kiittää sinua...
Usada quando você está muito grato por alguém ter feito algo por você
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Como um pequeno símbolo de nossa gratidão
... 

Tässä kiitollisuudenosoituksena...

Usada para dar um presente a alguém como forma de agradecimento

Nós gostaríamos de demonstrar nossos mais
sinceros agradecimentos a... por ... 

Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset ... ... hyvästä.

Usada quando você está muito grato por alguém ter feito algo por você

Nós estamos muito gratos a você por... Olemme erittäin kiitollisia...
Usada para desejar sinceros agradecimentos a alguém por fazer algo por você

Não seja por isso, pelo contrário: nós devíamos
agradecê-lo! 

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää sinua!

Usado quando alguém lhe agradece por algo do qual você também se beneficiou

Cumprimentos - Cumprimentos de datas específicas
português finlandês
Frase usada nos E.U.A. para celebrar o Natal e
Ano Novo

Hyviä juhlapyhiä toivottavat...

Usada nos E.U.A. para celebrar o Natal e Ano Novo

Feliz Natal e próspero Ano Novo! Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
Usada no Reino Unido para celebrar o Natal e Ano Novo

Feliz Páscoa! Hyvää Pääsiäistä!
Usada em países cristãos para celebrar o Domingo de Páscoa

Feliz dia de Ação de Graças! Hyvää Kiitospäivää!
Usada nos E.U.A. para celebrar o dia de Ação de Graças

Feliz Ano Novo! Onnellista Uutta Vuotta
Usada para celebrar o Ano Novo

Boas Festas! Hyviä pyhiä!
Usada nos E.U.A. e no Canadá para comemorar feriados (especialmente utilizado no Natal e no Hanukkah)

Feliz Hanukkah! Hauskaa Hanukkaa!
Usada para celebrar o Hanukkah
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Feliz Diwali para você. Que este Diwali seja tão
brilhante como sempre.

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain ikinä.

Usada para celebrar o Diwali

Feliz Natal! Hauskaa / hyvää Joulua!
Frase usada em países cristãos para celebrar o Natal

Feliz Natal e próspero Ano Novo! Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa
Frase usada em países cristãos para celebrar o Natal e o Ano Novo
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