
Προσωπική Αλληλογραφία
Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γέννηση
eλληνικά Φινλανδικά
Είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την
γέννηση...

Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä.

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαι χαρούμενος να σας ανακοινώσω ότι...
τώρα έχουν ένα μικρό αγοράκι/κοριτσάκι.

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

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τρίτο πρόσωπο

Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε την γέννηση
του μικρού μας μωρού.

Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme / tyttäremme
syntymästä.

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας
συστήσουμε... το νέο αγοράκι/κοριτσάκι μας.

Saammeko esitellä pienen poikamme / tyttäremme.

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς μέσω κάρτας με φωτογραφία του μωρού

Εύχομαι η κάθε μέρα που θα ξημερώνει για το
παιδάκι μας να είναι γεμάτη χαρά και ευτυχία.

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

Καθημερινή φράση που χρησιμοποιείται από τους γονείς για την ανακοίνωση της γέννησης ενός μωρού.

Είμαστε πανευτυχείς και ευγνώμονες για την
γέννηση του μωρού μας.

Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme ... tähän
maailmaan.

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε το
νεότερο μέλος της οικογένειας μας...

Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden
perheenjäsenemme...

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Είμαστε πανευτυχείς να ανακοινώσουμε την
άφιξη του γιου/της κόρης μας.

Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa
tyttäremme / poikamme syntymästä.

Ανακοίνωση της γέννησης ενός παιδιού από τους γονείς του

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Αρραβώνας
eλληνικά Φινλανδικά

Σελίδα 1 24.05.2023



Προσωπική Αλληλογραφία
Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις
... και ... έχουν αραββωνιαστεί ... ja ... olemme kihloissa

Ανακοίνωση αρραβώνα

... είναι ευτυχείς να ανακοινώσουν τον
αρραβώνα τους.

,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan.

Ανακοίνωση αρραβώνα

Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον
αρραβώνα του... και της... .

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

Ανακοίνωση αρραβώνα

Ο κύριος και η κυρία..., ανακοινώνουν τον
αρραβώνα της κόρης τους, ..., με τον..., γιο
του κύριου και της κυρίας... . Ο γάμος θα γίνει
τον Αύγουστο.

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

Παραδοσιακή ανακοίνωση αρραβώνα μέσω των γονέων της μέλλον αρραβωνιασμένης

Ελάτε και διασκεδάστε μαζί μας στο πάρτι
αρραβώνα του... και της... για να γιορτάσουμε
μαζί τον αρραβώνα τους.

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

Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Είσαστε ευπρόσδεκτοι να παραστείτε στο
πάρτυ αρραβώνων του... και της... στις... .

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

Πρόσκληση σε πάρτι αρραβώνα

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Γάμος
eλληνικά Φινλανδικά
Είμαστε ευτυχείς να ανακοινώσουμε τον γάμο
του... και της... .

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

Ανακοίνωση γάμου

Η δεσποινίδα... θα γίνει σύντομα κυρία... Neiti ... tulee pian rouva ...
Ανακοίνωση του γάμου μιας γυναίκας

Ο κύριος... και η κυρία... είναι ευτυχείς να σας
προσκαλέσουν στον γάμο τους. Είσαστε
ευπρόσδεκτος/η να έρθετε και να απολαύσετε
αυτή την ξεχωριστή μέρα μαζί τους.

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

Ανακοίνωση γάμου από το ζευγάρι που παντρεύεται
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Ο κύριος και η κυρία... επιθυμούν την
παρουσία σας στο γάμο του παιδιού τους
στις...

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

Πρόσκληση γάμου από τους γονείς της νύφης / του γαμπρού

Έπαιξες σημαντικό ρόλο στην ζωή τους, ο...
και η... θα ήθελαν να σε προσκαλέσουν στον
γάμο τους στις...

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

Πρόσκληση γάμου από το ζευγάρι σε στενούς φίλους

Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις - Ειδικές Εκδηλώσεις
eλληνικά Φινλανδικά
Θα ήταν χαρά μας αν ερχόσασταν μαζί μας
στην εκδήλωση... στις...

Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme viettämään...

Πρόσκληση σε συγκεκριμένη εκδήλωση μια συγκεκριμένη μέρα και χρόνο για ένα συγκεκριμένο λόγο

Ζητάμε την χαρά της παρέας σας στο δείπνο
μας απόψε για να εορτάσουμε μαζί...

Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan...

Πρόσκληση σε δείπνο με εξηγήσεις

Είσαστε εγκάρδια ευπρόσδεκτοι στο... Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään...
Επίσημη πρόσκληση σε επίσημη εκδήλωση. Χρησιμοποιείται συνήθως για δείπνα εταιριών

Οργανώνουμε ένα πάρτι μεταξύ φίλων για να
γιορτάσουμε... και θα είμασταν ευτυχείς αν
ερχόσασταν.

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

Επίσημη πρόσκληση στενών φίλων σε σημαντική κοινωνική εκδήλωση

Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ερχόσουν. Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle.
Πρόσκληση για μια ειδική περίσταση, ταυτόχρονα τονίζοντας τη χαρά της συμμετοχής

Έλα στο... για... αν έχεις όρεξη. Haluaisitko tulla ... ...?
Ανεπίσημη πρόσκληση σε φίλους
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