
Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset

Onnentoivotukset - Avioliitto
Suomi Italia
Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea
onnea maailmassa.

Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità.

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita.
Con affetto.

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta! Ormai la frittata è fatta. Auguroni!
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut 'tahdon'-sanoista! Ormai hai detto "sì". Tanti auguri.
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen
liiton solmimisesta

Congratulazioni agli sposi.

Vastavihityn parin onnittelu

Onnentoivotukset - Kihlaus
Suomi Italia
Onnittelut kihlauksen johdosta! Tanti auguri

Yleinen onnittelu kihlauksen johdosta

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

Auguri ai novelli fidanzati!

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

I nostri migliori auguri in questa nuova fase della vostra
vita.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti
olette hyvin onnellisia yhdessä.

Tanti tanti auguri per una vita felice insieme.

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu
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Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo
hääpäivän?

A quando le nozze?? Tanti auguri!

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu, jonka tunnet hyvin, kysyäksesi milloin vietetään häitä

Onnentoivotukset - Syntymäpäivät ja vuosipäivät
Suomi Italia
Onnittelut syntymäpäivän johdosta! Tanti auguri

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää syntymäpäivää! Buon Compleanno!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnittelut syntymäpäivän johdosta! Cento di questi giorni!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi. Auguroni
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää
syntymäpäivää!

Possano tutti i tuoi desideri avverarsi in questo giorno.
Auguri!

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää! Ti auguro un felice compleanno!
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää hääpäivää! Felice anniversario!
Yleinen hääpäiväonnittelu, usein korteissa

Hyvää ...-vuotishääpäivää! Buon anniversario di...
Hääpäivätoivotus tietylle vuosimäärälle (esim. hopeahäät, timanttihäät)

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

Dopo ...anni siete ancora inseparabili. I nostri migliori
auguri!

Avioliiton pituuden korostaminen ja hyvän hääpäivän toivottaminen

Onnittelut pronssihäiden johdosta! Tanti auguri per le vostre Nozze di Cristallo
20-vuotishääpäivätoivotus
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Onnittelut hopeahäiden johdosta! Tanti auguri per le vostre Nozze d'Argento

25-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut rubiinihäiden johdosta! Tanti auguri per le vostre Nozze di Smeraldo
40-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut helmihäiden johdosta! Tanti auguri per le vostre Nozze di Perle
30-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut korallihäiden johdosta! Tanti auguri per le vostre Nozze di Zaffiro
35-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut kultahäiden johdosta! Tanti auguri per le vostre Nozze d'Oro
50-vuotishääpäiväonnittelu

Onnittelut timanttihäiden johdosta! Tanti auguri per le vostre Nozze di Diamante
60-vuotishääpäivätoivotus

Onnentoivotukset - Parane pian - toivotukset
Suomi Italia
Parane pian! Buona Guarigione

Yleinen parane pian -toivotus, usein kortissa

Toivottavasti paranet pian! Rimettiti presto
Yleinen parane pian -toivotus

Toivottavasti olet jo pian jaloillasi! Ti auguriamo tutti una pronta guarigione!
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian. Rimettiti al più presto.
Yleinen parane pian -toivotus

Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi! Da parte di tutti noi, i migliori auguri di pronta
guarigione.

Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä
terveisiä.

Rimettiti presto. Tanti auguri da parte di tutti noi.

Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta
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Onnentoivotukset - Yleiset onnittelut
Suomi Italia
Onnittelut ... Congratulazioni per...

Yleinen onnittelulause

Toivon sinulle onnea ja menestystä... Ti auguro il meglio per il tuo futuro
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Toivon sinulle menestystä... Ti auguro un gran successo in...
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta. Ti inviamo le nostre più sentite congratulazioni per...
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta

Onnittelut ... Complimenti!
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta, vähemmän virallinen

Onnittelut ajokokeen läpäisystä! Complimenti per aver superato il test di guida!
Onnittelu ajokokeen suorittamisesta

Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen! Complimenti. Sapevamo che ce l'avresti fatta!
Läheisen perheenjäsenen tai ystävän onnittelu

Onnea! Bravo!
Epämuodollinen, melko harvinainen, lyhyt onnittelumuoto

Onnentoivotukset - Onnentoivotukset akateemisesta suorituksesta
Suomi Italia
Onnittelut valmistumisesi johdosta! Complimenti dottore!

Onnittelu korkeakoulusta valmistumisesta

Onnittelut kokeen läpäisystä! Congratulazioni per il risultato!
Onnittelu kokeen läpäisystä koulussa

Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti
kokeessa!

Secchione! Ottimo lavoro!

Epämuodollinen puhekielinen ilmaisu, kun joku suoriutuu erittäin hyvin kokeessa
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Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea
hyvää työelämään!

Complimenti dottore e buona fortuna nel mondo del
lavoro

Onnittelu maisterintutkinnon suorittamisesta ja onnentoivotus tulevaisuudelle

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta
ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen

Complimenti e tanti auguri per il futuro

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, mutta epävarma siitä, jatkaako henkilö yliopistoon vai töihin

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle. Complimenti per il risultato raggiunto e tanti auguri per
la tua carriera futura

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan töihin

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä
hauskaa!

Complimenti, ti auguro il meglio in questa nuova
esperienza!

Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan yliopistoon

Onnentoivotukset - Surunvalittelut
Suomi Italia
Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä
kuullessamme ... kuolemasta, ja haluamme
välittää syvimmät osanottomme.

La perdita da voi subita è per noi motivo di dolore e di
sincera commozione. Con affetto.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut. Kuolema oli joko yllättävä tai odotettavissa.

Osanottomme menetyksen johdosta. Ci stringiamo a voi in questa terribile disgrazia che vi ha
colpito.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä. La tragedia che ha colpito la vostra famiglia è per noi
motivo di dolore. Vogliate gradire le nostre più sentite
condoglianze.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

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

Ci uniamo al vostro dolore per la prematura perdita del
caro/della cara...

Surunvalittelut jollekin, jonka poika / tytär / mies / vaimo on kuollut 

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme
tänä vaikeana päivänä.

L'espressione del nostro cordoglio vi giunga in una così
triste circostanza.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut.
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Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa
tänä vaikeana menetyksen aikana

In una simile circostanza dove le parole sono inutili, ci
uniamo con tanto affetto al vostro dolore.

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Onnentoivotukset - Urasaavutukset
Suomi Italia
Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi
...

Tanti tanti auguri per questo nuovo lavoro

Menestyksen toivottaminen uuteen työhön

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

Da parte di tutti noi, buona fortuna per il nuovo lavoro!

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa
tehtävässäsi ...

In bocca al lupo per il nuovo lavoro!

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työtehtävässä

Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella
urallasi!

I nostri migliori auguri per il tuo nuovo lavoro.

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Onnea uuden työpaikan johdosta! Complimenti per il nuovo lavoro!
Onnittelut henkilölle, joka on saanut uuden, tuottavan työn

Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ... In bocca al lupo per il tuo primo giorno di lavoro
Onnentoivotus ensimmäiselle työpäivälle

Onnentoivotukset - Lapsen syntymä
Suomi Italia
Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

Le più vive e cordiali felicitazioni per il lieto evento!

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden tulokkaan johdosta! Auguroni al nuovo nato/al nuovo arrivato!
Onnittelu pariskunnalle lapsen syntymästä
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Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan
syntymästä

Tanti auguri alla nuova mamma.

Naiselle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen
syntymästä!

Cordiali felicitazioni per la nascita della vostra splendida
creatura.

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

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

A voi e al vostro piccolo bimbo, gli auguri più veri, di
fortuna, buona salute e felicità.

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnentoivotukset - Kiitoskirjeet
Suomi Italia
Suuret kiitokset... Grazie tante per...

Yleinen kiitosviesti

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni
puolesta

Vorrei ringraziarti a nome mio e di...

Kiittäminen oman ja toisen puolesta

En tiedä miten voisin kiittää sinua... Non so davvero come ringraziarti per aver...
Kiitoksen ilmaisu jollekin, joka on tehnyt jotain puolestasi

Tässä kiitollisuudenosoituksena... Un piccolo pensierino per ringraziarti...
Annettaessa jollekin lahja kiitokseksi

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

Grazie per aver...

Kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Olemme erittäin kiitollisia... Ti siamo riconoscenti per aver...
Vilpittömän kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää
sinua!

Di niente. Anzi siamo noi ad essertene grati!

Käytetään kun joku kiittää sinua jostain, mistä hyödyitte myös itse.

Onnentoivotukset - Juhlapyhätoivotukset
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Suomi
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Italia
Hyviä juhlapyhiä toivottavat... Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Joulun ja uudenvuodentoivotus Yhdysvalloissa

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta! Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa

Hyvää Pääsiäistä! Buona Pasqua!
Pääsiäisen toivotus kristityissä maissa

Hyvää Kiitospäivää! Buon Giorno del Ringraziamento
Kiitospäivän toivotus Yhdysvalloissa

Onnellista Uutta Vuotta Buon Anno!
Uudenvuoden toivotus

Hyviä pyhiä! Buone Vacanze!
Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetty juhlapyhätoivotus (erityisesti jouluun ja hanukkaan liittyvä)

Hauskaa Hanukkaa! Felice Hanukkah
Hanukantoivotus

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain
ikinä.

Felice Diwali

Diwalintoivotus

Hauskaa / hyvää Joulua! Buon Natale!
Jouluntoivotus kristityissä maissa

Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä
maissa

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
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