
Yksityinen kirjeenvaihto
Onnentoivotukset

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

祝贺，愿你们幸福快乐。

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

致以我对你们婚姻最真诚的祝福。

Vastavihityn parin onnittelu

Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta! 恭喜喜结连理！
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut 'tahdon'-sanoista! 祝你们百年好合！
Epämuodollinen, vastavihityn parin onnitteleminen, jonka tunnet melko hyvin

Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen
liiton solmimisesta

恭祝新郎新娘永结同心。

Vastavihityn parin onnittelu

Onnentoivotukset - Kihlaus
Suomi Kiina
Onnittelut kihlauksen johdosta! 恭喜你们订婚！

Yleinen onnittelu kihlauksen johdosta

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

祝贺你们订婚并一切顺利。

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

恭喜订婚，我祝你们永远快乐幸福。

Äskettäin kihloihin mennen parin onnittelu

Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti
olette hyvin onnellisia yhdessä.

恭喜订婚，我祝你们彼此永远甜蜜幸福。

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

恭喜你们订婚，大喜之日确定了吗？

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

Onnentoivotukset - Syntymäpäivät ja vuosipäivät
Suomi Kiina
Onnittelut syntymäpäivän johdosta! 生日问候！

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää syntymäpäivää! 生日快乐！
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnittelut syntymäpäivän johdosta! 笑口常开！
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi. 祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää
syntymäpäivää!

愿你心想事成，生日快乐！

Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää! 祝你在这特别的一天开心幸福，生日快乐！
Yleinen syntymäpäiväonnittelu, usein syntymäpäiväkorteissa

Hyvää hääpäivää! 纪念日快乐！
Yleinen hääpäiväonnittelu, usein korteissa

Hyvää ...-vuotishääpäivää! ...纪念日快乐！
Hääpäivätoivotus tietylle vuosimäärälle (esim. hopeahäät, timanttihäät)

... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

经过...年你们的婚姻一如既往，周年纪念日快乐！

Avioliiton pituuden korostaminen ja hyvän hääpäivän toivottaminen

Onnittelut pronssihäiden johdosta! 瓷婚纪念日快乐！
20-vuotishääpäivätoivotus
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Onnittelut hopeahäiden johdosta! 银婚纪念日快乐！

25-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut rubiinihäiden johdosta! 红宝石婚纪念日快乐！
40-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut helmihäiden johdosta! 珍珠婚纪念日快乐！
30-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut korallihäiden johdosta! 珊瑚婚纪念日快乐！
35-vuotishääpäivätoivotus

Onnittelut kultahäiden johdosta! 金婚纪念日快乐！
50-vuotishääpäiväonnittelu

Onnittelut timanttihäiden johdosta! 钻石婚纪念日快乐！
60-vuotishääpäivätoivotus

Onnentoivotukset - Parane pian - toivotukset
Suomi Kiina
Parane pian! 早日康复

Yleinen parane pian -toivotus, usein kortissa

Toivottavasti paranet pian! 希望你早日康复。
Yleinen parane pian -toivotus

Toivottavasti olet jo pian jaloillasi! 我们祝愿你尽快康复。
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian. 挂念你，愿你早日康复。
Yleinen parane pian -toivotus

Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi! 来自...每个人的祝福，早日康复。
Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta

Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä
terveisiä.

早日康复，这里的每个人都送上他们的祝福。

Yleinen parane pian -toivotus useammalta henkilöltä toimistosta tai työpaikalta
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Onnentoivotukset - Yleiset onnittelut
Suomi Kiina
Onnittelut ... 祝愿你...

Yleinen onnittelulause

Toivon sinulle onnea ja menestystä... 祝福你一切顺利并在...方面成功
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Toivon sinulle menestystä... 我祝你在...方面成功
Toivotetaan onnea tulevaisuudelle

Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta. 我们就...向你表示祝贺
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta

Onnittelut ... ...做得好！
Onnitellaan tietyn asian saavuttamisesta, vähemmän virallinen

Onnittelut ajokokeen läpäisystä! 恭喜通过驾照考试！
Onnittelu ajokokeen suorittamisesta

Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen! 做得好！我们就知道你能做到。
Läheisen perheenjäsenen tai ystävän onnittelu

Onnea! 恭喜！
Epämuodollinen, melko harvinainen, lyhyt onnittelumuoto

Onnentoivotukset - Onnentoivotukset akateemisesta suorituksesta
Suomi Kiina
Onnittelut valmistumisesi johdosta! 恭喜毕业！

Onnittelu korkeakoulusta valmistumisesta

Onnittelut kokeen läpäisystä! 恭喜通过考试！
Onnittelu kokeen läpäisystä koulussa

Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti
kokeessa!

谁这么聪明，考试考得真棒！

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

恭喜获得硕士学位，祝你工作一切顺利。

Onnittelu maisterintutkinnon suorittamisesta ja onnentoivotus tulevaisuudelle

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta
ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen

恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。

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

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle. 恭喜通过考试，祝你事业一切顺利。
Onnittelu ylioppilaskokeen läpäisystä, kun tiedät, että henkilö jatkaa suoraan töihin

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä
hauskaa!

恭喜进入大学！祝一切顺利！

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

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

听到...突然逝去的消息我们都很震惊，谨致以深切的同
情和问候。

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

Osanottomme menetyksen johdosta. 听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä. 在这悲伤的日子里，我向你致以最深切的哀悼。
Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut

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

我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难
过。

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

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme
tänä vaikeana päivänä.

在这最艰难的时刻，请接受我们最深切和诚挚的哀悼。

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut.

Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa
tänä vaikeana menetyksen aikana

在这最艰难的时刻，我们和您还有您的家人在一起。

Surunvalittelut jollekin, jonka läheinen on kuollut
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Onnentoivotukset - Urasaavutukset
Suomi Kiina
Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi
...

祝你在...的新工作一切顺利

Menestyksen toivottaminen uuteen työhön

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

从你在...，我们祝你在新工作中一切顺利。

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa
tehtävässäsi ...

我们祝你在...该职位中一切顺利

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työtehtävässä

Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella
urallasi!

我们祝您在新的工作中圆满顺利。

Vanhat kollegat toivottavat menestystä uudessa työpaikassa

Onnea uuden työpaikan johdosta! 恭喜获得这个工作！
Onnittelut henkilölle, joka on saanut uuden, tuottavan työn

Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ... 祝在...的第一天工作顺利
Onnentoivotus ensimmäiselle työpäivälle

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

很高兴获知您喜添贵子/千金，恭喜。

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnea uuden tulokkaan johdosta! 恭喜喜得贵子/千金。
Onnittelu pariskunnalle lapsen syntymästä

Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan
syntymästä

致刚升格为妈妈：致以对您与您的儿子/女子真诚的祝
福。

Naiselle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä
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Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen
syntymästä!

恭喜您喜获贵子/千金。

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

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

致...的值得骄傲的父母：恭喜您新添贵子/千金，我确信
你们将是出色的家长。

Pariskunnalle osoitettu onnittelu lapsen syntymästä

Onnentoivotukset - Kiitoskirjeet
Suomi Kiina
Suuret kiitokset... 谢谢...

Yleinen kiitosviesti

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni
puolesta

我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢

Kiittäminen oman ja toisen puolesta

En tiedä miten voisin kiittää sinua... 我真不知道怎么感谢您...
Kiitoksen ilmaisu jollekin, joka on tehnyt jotain puolestasi

Tässä kiitollisuudenosoituksena... 为表达我们的心意...
Annettaessa jollekin lahja kiitokseksi

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

我们想就...对...表达我们最衷心的感谢

Kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Olemme erittäin kiitollisia... 对...我们非常感谢你
Vilpittömän kiitollisuuden osoittaminen henkilölle, joka on tehnyt puolestasi jotain

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää
sinua!

不用客气，相反，我们应该谢谢你！

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

Onnentoivotukset - Juhlapyhätoivotukset
Suomi Kiina
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Hyviä juhlapyhiä toivottavat... 来自...的节日问候

Joulun ja uudenvuodentoivotus Yhdysvalloissa

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta! 圣诞快乐，新年快乐！
Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa

Hyvää Pääsiäistä! 复活节快乐！
Pääsiäisen toivotus kristityissä maissa

Hyvää Kiitospäivää! 感恩节快乐！
Kiitospäivän toivotus Yhdysvalloissa

Onnellista Uutta Vuotta 新年快乐！
Uudenvuoden toivotus

Hyviä pyhiä! 假日愉快！
Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetty juhlapyhätoivotus (erityisesti jouluun ja hanukkaan liittyvä)

Hauskaa Hanukkaa! 光明节快乐！
Hanukantoivotus

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain
ikinä.

祝你排灯节快乐！愿此排灯节光明永驻。

Diwalintoivotus

Hauskaa / hyvää Joulua! 圣诞节快乐!
Jouluntoivotus kristityissä maissa

Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä
maissa

圣诞节快乐，新年快乐！

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!
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