
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Japani
Voinko liittyä seuraan? 一緒にいてもいいですか?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? 何を飲みますか?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? よくここに来ますか?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? お仕事は何をしていますか?
Small tak

Haluatko tanssia? ダンスしませんか?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? 外に行って新鮮な空気を吸いませんか?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? 他のパーティーに行きたいですか?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! ここから出よう！
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? あなたの家か私の家?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? 私の家で映画を見ませんか?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? 今夜の予定はありますか?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

いつか私とランチ/ディナーをしませんか?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? コーヒーを飲みにいきませか?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? 家まで送ってもいいですか?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? また会いませんか?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! 素敵な時間をありがとう!おやすみ！
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? 中に入ってコーヒーをでも飲みませんか?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Japani
Näytät upealta! あなたはとても美しい！

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! あなたはおもしろい！
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! あなたの瞳はとてもきれいです！
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! あなたはとても優れたダンサーだ！
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! そのドレス/トップ、すごく似合っているよ！
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! あなたのことをずっと考えていたよ！
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! あなたとお話ができうれしかったです！
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen
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Japani
En ole kiinnostunut. あまり興味がありません

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. 放っておいて
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! 消えうせろ！
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! 触らないで！
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! 私から手を離して！
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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