
Yksityinen kirjeenvaihto
Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä
Suomi Englanti
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä. We are happy to announce the birth of… 

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

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

I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.

Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä

Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme /
tyttäremme syntymästä.

We would like to announce the birth of our new baby
boy/girl.

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Saammeko esitellä pienen poikamme /
tyttäremme.

We are delighted to introduce you to...our new
son/daughter.

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva

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

Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits
our family grows. … and … are delighted to announce the
birth of…

Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä

Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme
... tähän maailmaan.

With love and hope we welcome…to the world.

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa /
esitellä uuden perheenjäsenemme...

We're proud to introduce/announce the newest member
of our family…

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa
tyttäremme / poikamme syntymästä.

We are overjoyed to announce the arrival of our
son/daughter.

Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus
Suomi Englanti
... ja ... olemme kihloissa …and…are engaged.

Kihlauksesta ilmoittaminen
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,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan. …are happy to announce their engagement.

Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan

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

We are happy to announce the engagement of…and…

Kihlauksesta ilmoittaminen

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

Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their
daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An
August wedding is planned.

Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta

Tule juhlimaan kanssamme ... ja ... kihlausta. Come and join us at a party for…and…to celebrate their
engagement.

Kutsuminen kihlajaisiin

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

You are cordially invited to … and … engagement party
on…

Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto
Suomi Englanti
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... ja ... häistä /
avioliitosta

We are happy to announce the wedding/marriage
of…and…

Avioliitosta ilmoittaminen

Neiti ... tulee pian rouva ... Miss…is soon to become Mrs. ...
Ilmoitus naisen avioliitosta

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

Miss…and Mr…kindly request your presence at their
wedding. You are welcome to come and enjoy the
special day with them.

Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä

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

Mr and Mrs…request your presence at the marriage of
their son/daughter on…at…

Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
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Koska olette hyvin tärkeitä ihmisiä
elämässämme, haluamme kutsua teidät
viettämään häitämme ...

Because you have been very important in their lives,
…and…request your presence at their wedding on…at…

Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet
Suomi Englanti
Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme
viettämään...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä

Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan... We request the pleasure of your company at a dinner to
celebrate…

Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi

Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään... You are cordially invited to…
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa

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

We are having a party amongst friends to
celebrate…and we would be very glad if you could come.

Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan

Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle. We would very much like you to come.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä

Haluaisitko tulla ... ...? Would you like to come to…for…?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain
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