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Henkilöt ja ihmiset / Persons and people
minä [minun, minut (accusative), minua (partitive)]
sinä [sinun, sinut (accusative), sinua (partitive)]
hän [hänen, hänet (accusative), häntä (partitive)]
me [meidän, meidät (accusative), meitä (partitive)]
te [teidän, teidät (accusative), teitä (partitive)]
he [heidän, heidät (accusative), heitä (partitive)]

I
you
he / she
we
you
they

etunimi [nimi]
heimo [heimon, heimoa, heimoja]
henki [hengen, henkeä, henkiä] henkeä kohti
henkilö [henkilön, henkilöä, henkilöitä]
henkilökohtainen [henkilökohtais|en, -ta, -ia]
henkilökohtaiset tavarat
henkilökohtainen asia
henkilökohtaisesti
henkilökortti [kortin, korttia, kortteja]
henkilöllisyys [henkilöllisyyden, henkilöllisyyttä,
henkilöllisyyksiä] todistaa henkilöllisyytensä
henkilötiedot [tietojen, tietoja] pl
henkilötodistus [todistuksen, todistusta,
todistuksia] Onko teillä henkilötodistusta?
henkilötunnus [tunnuksen, tunnusta, tunnuksia]
herra [herran, herraa, herroja]
humaani [humaanin, humaania, humaaneja]
identiteetti [identiteetin, identiteettiä, identiteettejä]
ihminen [ihmis|en, -tä, -iä]
ihmiset [ihmisten, ihmisiä] pl
ihmiskunta [ihmiskunnan, ihmiskuntaa]
ihmisrotu [rotu]
inhimillinen [inhimillis|en, -tä, -iä] ~ erehdys
inhimillisyys [inhimillisyyden, inhimillisyyttä]
itse
(minä) itse [(minun) itseni, (minua) itseäni]
(sinä) itse [(sinun) itsesi, (sinua) itseäsi]
hän itse [hänen itsensä, häntä itseään] jne.
joku [jonkun, jotakuta, joitakuita]
joukko [joukon, joukkoa, joukkoja]
jäsen [jäsenen, jäsentä, jäseniä]
kansa [kansan, kansaa, kansoja]
kansalainen [kansalais|en, -ta, -ia]
kansalaisuus [kansalaisuuden, kansalaisuutta,
kansalaisuuksia] Mikä on teidän kansalaisuutenne?
kansallisuus [kansallisuuden, kansallisuutta,
kansallisuuksia] Kansallisuudeltaan hän on...

first name
tribe
spirit, person | per person / capita
person
personal, private
personal belongings
a private matter
personally, in person
identity card, ID card
identity
identify oneself
personal details
identity card, ID card
Do you have an identity card?
social security number
gentleman, Mister, Mr, sir
humane
identity
human, human being, man, person
people, folk
mankind, humankind
human race
human, humane | a human mistake
humanity
self, oneself
myself
yourself
he himself, she herself etc.
someone, somebody
group, crowd, mob
member
nation, people, folk
citizen
citizenship
What is your citizenship?
nationality
By nationality he / she is...
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kaveri [kaverin, kaveria, kavereita]
kotiväki [väki]
kuka [kenen, ketä, keitä]
kuka tahansa [kenen, ketä, keitä]
kukaan, ei kukaan
lempinimi [nimi]
mies [miehen, miestä, miehiä]
miespuolinen [miespuolis|en, -ta, -ia]
molemmat [molempien, molempia] pl
me molemmat
te molemmat
he molemmat
molemminpuolinen [molemminpuolis|en, -ta, -ia]
naapuri [naapurin, naapuria, naapureita]
nainen [naisen, naista, naisia]
naispuolinen [naispuolis|en, -ta, -ia]
neiti [neidin, neitiä, neitejä]
nimi [nimen, nimeä, nimiä]
Mikä sinun nimesi on?
Mikä teidän nimenne on? (formal)
pari [parin, paria, pareja]
poika [pojan, poikaa, poikia]
poikaystävä [ystävä]
rakas [rakkaan, rakasta, rakkaita]
rakastaja [rakastajan, rakastajaa, rakastajia]
rakastavaiset [rakastavaisten, rakastavaisia] pl
rotu [rodun, rotua, rotuja]
rouva [rouvan, rouvaa, rouvia]
ryhmä [ryhmän, ryhmää, ryhmiä]
siviilisääty [säädyn, säätyä]
sukulaissielu [sielun, sielua, sieluja]
sukunimi [nimi]
sukupuoli [puolen, puolta, puolia]
toinen [tois|en, -ta, -ia]
toinen [toise|n, -ta, -ia]
toinen toistaan
toinen…toinen
toiset [toisten, toisia] pl
toisiaan
toveri [toverin, toveria, tovereita]
opiskelijatoveri | työtoveri
toveri [toverin, toveria, tovereita]
tyttö [tytön, tyttöä, tyttöjä]
tyttönimi [nimi]
tyttöystävä [ystävä]
väestö [väestön, väestöä, väestöjä]

fellow, mate, buddy
my folks at home
who
whoever
nobody
nick name
man
male
both
both of us
both of you
both of them
mutual
neighbour
woman
female
miss, Ms
name
What is your name?
What is your name?
a couple
boy
boyfriend
dear, love
lover
lovers
race
madam, Mrs
group
marital status
kindred spirit
family name, surname
sex, gender
another person, the other
one of two
one another
one…and the other
the others, the other people
each other, one another
companion, fellow
fellow student | fellow worker
comrade
girl
maiden name
girlfriend
population

