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Электронная почта - 
Эсперанто Финский
Estimata John, Hyvä John

Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Estimata Panjo/Paĉjo, Hei äiti / isä
Neformala, uzata kiam skrivi viajn patrinojn

Estimata Onklo Jerome, Hei setä Jerome,
Neformala, uzata kiam skrivi al membro de via familio

Saluton John, Hei John,
Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Saluton John, Heippa John,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al amiko

John, John,
Neformala, uzata kiam skrivi al amiko

Mia kara, Rakkaani,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al amato

Mia kara, Rakkaani,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al kunvivanto

Estimata John, Rakas John,
Tre neformala, uzata kiam skrivi al kunvivanto

Dankon pro via retpoŝto. Kiitos sähköpostistasi.
Uzata kiam respondi al korespondado

Estis bona denove aŭdi de vi. Oli mukava kuulla sinusta taas.
Uzata kiam respondi al korespondado

Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom
longa.

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.

Uzata kiam skirbi al malnova amiko, ke vi ne kontaktis dum kelka tempo
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Estis tro longa, ke ni ne skribis. Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.

Uzata kiam skirbi al malnova amiko, ke vi ne kontaktis dum kelka tempo

Электронная почта - 
Эсперанто Финский
Mi skribas por informi vin, ke... Kirjoitan sinulle kertoakseni...

Uzata kiam oni havas gravajn novaĵon

Ĉu vi havas planojn por...? Onko sinulla suunnitelmia...
Uzata kiam vi volas inviti iun al evento aŭ renkonti supre kun ili

Dankon pro sendii / inviti / diri... Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Uzata por danki iun por sendi ion / inviti iun ie / diri iu informo

Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi
min / skribi al mi...

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit
minulle...

Uzata kiam danki sincere iun por rakonti al vi ion / proponi vin ion / skribi al vi pri io

Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min /
sendas min...

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit
minulle...

Uzata kiam vi sincere dankas ion, ke iu skribis al vi / invitis vin / sendis vin

Mi estas ĝojigita anonci, ke... Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Uzata kiam anonci predikantinojn al amikoj

Mi ĝojis aŭdi, ke... Ilahduin kuullessani, että...
Uzata kiam diri mesaĝon aŭ novaĵon

Mi bedaŭras informi vin, ke... On ikävää kertoa, että...
Uzata kiam anoni malbonajn novaĵojn al amikoj

Mi bedaŭras aŭdi tion... Olin pahoillani kuullessani, että..
Uzata kiam konsoli amikon pri malbonaj novaĵoj, ke ili devis

Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon
ĉe...

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani
osoitteessa...

Uzata kiam deziranta amikon vidi vian novan retejon
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Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia
uzantnomo estas...

Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...

Uzata kiam deziranta amikon aldoni vin sur tujmesaĝilo, tiel ke vi povas komuniki pli ofte

Электронная почта - 
Эсперанто Финский
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin. Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.

Uzata kiam vi volas diri iun, ke vi mankas ilin

...sendas lian/ŝian amon. ... lähettää terveisiä.
Uzata aldoninte saluton al letero

Diru saluton al... por mi. Sano ... terveisiä minulta.
Uzata aldoninte saluton al letero

Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ. Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Uzata kiam vi volas ricevi leteron en respondo

Reskribu baldaŭ. Kirjoita taas pian.
Rekta, uzata kiam vi volas ricevi leteron en respondo

Skribu reen kiam... Kirjoita takaisin heti, kun...
Uzata kiam vi volas, ke la ricevonto respondas nur kiam ili havas novaĵojn de io

Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli. Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Uzata kiam vi volas, ke la ricevonto respondas nur kiam ili havas novaĵojn de io

Atentu. Pärjäilkää.
Uzata kiam skribi al familio kaj amikoj

Mi amas vin. Rakastan sinua.
Uzata kiam skribi al via partnero

Ĉion bonan, Terveisin,
Neformala, uzata inter familio, amikoj aŭ kolegoj

Ĉion bonan, Parhain terveisin,
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj
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Ĉion bonan, Parhain terveisin,

Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Ĉion bonan, Kaikkea hyvää,
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Ĉiu mia amo, Rakkaudella,
Neformala, uzata inter familio aŭ amikoj

Multe da amo, Rakkain terveisin,
Neformala, uzata inter familio

Multa amo, Rakkaudella,
Neformala, uzata inter familio
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