
Viajar
Flertando

Flertando - Conversação
português finlandês
Posso me juntar a você? Voinko liittyä seuraan?

Perguntando se você pode sentar junto a mesa de alguém ou ficar ao lado de alguém no bar

Posso te pagar uma bebida? Voinko tarjota jotain juotavaa?
Perguntando se a pessoa aceita que você pague uma bebida para ela

Você vem sempre aqui? Käytkö täällä usein?
Conversa casual

O que você faz na vida? Mitä siis teet työksesi?
Conversa casual

Você quer dançar? Haluatko tanssia?
Tirando alguém para dançar

Você gostaria de tomar um pouco de ar fresco? Haluaisitko haukata raitista ilmaa?
Perguntando se a outra pessoa gostaria de ir para fora do clube/restaurante com você

Você quer ir para uma festa diferente? Haluatko mennä toisiin juhliin?
Convidando alguém para ir para outro lugar

Vamos para outro lugar! Lähdetään täältä!
Convidando alguém para sair com você e ir para outro lugar

Na minha casa ou na sua? Meille vai teille?
Perguntando para alguém onde vocês irão passar a noite juntos

Você gostaria de assistir um filme na minha
casa?

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani?

Convidando alguém para ver um filme na sua casa

Você tem planos pra hoje a noite? Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi?
Tentando marcar um encontro de forma indireta

Você gostaria de sair para almoçar/jantar
comigo uma hora dessas?

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle kanssani
joskus?

Convidando alguém para sair
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Você gostaria de ir tomar um café? Haluaisitko lähteä kahville?

Perguntando para encontrar alguém novamente para se conhecerem melhor

Posso te acompanhar até em casa? Voinko saattaa sinut kotiin?
Mostrando interesse em não terminar a noite ainda

O que você acha de nos encontramos
novamente?

Haluaisitko tavata uudestaan?

Convidando para outro encontro

Obrigado /obrigada pela ótima tarde! Tenha
uma boa noite!

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa!

Forma educada de encerrar a noite

Você gostaria de entrar para tomar um café? Haluaisitko tulla vielä kahville?
Convidando alguém para entrar na sua casa

Flertando - Elogiando
português finlandês
Você é lindo/linda! Näytät upealta!

Elogiando a aparência de alguém

Você é engraçado/engraçada! Olet hauska!
Elogiando o bom humor de alguém

Você tem olhos muito bonitos! Sinulla on kauniit silmät!
Elogiando os olhos de alguém

Você é um ótimo dançarino/uma ótima
dançarina!

Olet loistava tanssija!

Elogiando as habilidades de dança de alguém

Você está linda neste vestido/blusa! Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa!
Elogiando a roupa de alguém

Passei o dia inteiro pensando em você! Olen ajatellut sinua koko päivän!
Demonstrando que você gosta muito de alguém
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É muito bom conversar com você! Oli todella mukavaa jutella kanssasi!

Demonstrando que você gosta de conversar com alguém

Flertando - Dizendo não
português finlandês
Eu não estou interessado/interessada. En ole kiinnostunut.

Forma educada de dizer não

Deixe-me sozinho/sozinha. Jätä minut rauhaan.
Forma direta de dizer não

Cai fora! Häivy!
Forma rude de dizer não

Não me toque! Älä koske minuun!
Dizendo não quando alguém se aproxima fisicamente

Tire suas mãos de mim! Kädet irti minusta!
Dizendo não quando a outra pessoa está te tocando
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