ˈsuomenˈuːsiˈkirjoitusˌjærjestelmæ
ˈtæmæˈmuistioˈsisæltæːˈeçdotuksen ˈsuomenˈkielenˈoikeinˌkirjoituksenˈuudistɑmisestɑ/
ˈpuhtɑːstiˈæːntæmykseːmˈperustuʋɑksi ˈjɑˈsɑmɑllɑˈkɑnsɑinˌʋælistæˈtɑrkekˌkirjoitus
ˌjærjestelmæːˈnoudɑttɑʋɑksi | ˈkæytettyˈjærjestelmæˈon\IPA[ipɑ]/ ˈjoŋkaˈuseatˈmerkinnät
ˈoʋɑtˈ monillesˈsuomɑlɑisilletˈtuttujɑˈjoˈkouluˌopetuksestɑ ˈsɑnɑˌkirjoistɑ ˈjɑˈmuistɑ
ˈsellɑisistɑ
ˈmuistioˈoŋˈkirjoitettu ˈsiːnæˈeçdotetunˈjærjestelmænˈmukɑːnˈ senˈhɑʋɑinnollistɑmiseksi/
ˈettæˈnæiŋˈkirjoitettuˈsuomi ˈonˈhelppoˌlukuistɑ | ˈlukeminenˈeiˈjuːriˈʋɑːdi ˈuːdenˈjærjes
ˌtelmænˈtietoistɑˈopetteluɑ | ˈkirjoittɑmisenˈoppimiseksiˈtɑrʋitseːˈoppiɑlˈlæhinnæˈʋɑiŋ
¡ ˈkirjoittɑmɑːnˈniːŋˈkumˈpuhutɑːn! | ˈmuːtɑmɑˈuːsiˈmerkintæ—ˈkutenˈpitkænˈʋokɑːlin
ˈmerkitseminenˈkɑksoisˌpistettæˈmuistuttɑʋɑllɑˈerikoisˌmerkillæ ˈeikæˈepæloːgisestik
ˈkɑhdellɑˈʋokɑːlimerkillæ—ˈonˈtokiˈopeteltɑʋɑ
ˈʋɑltɑˌosɑˈteksteistæˈkirjoitetɑːnˈnykyisinˈtietoˌkoneillɑ | ˈuːsiˈjærjestelmæˈʋoidɑːnˈottɑːk
ˈkæyttøːnˈhelposti ˈɑsentɑmɑllɑˈkoneːseːnˈsopiʋɑˈnæppæimistøˌɑsettelu
ˈuːsiˈjærjestelmæˈoŋ ˈkɑnsɑinˌʋælinen ˈymmærrettæʋæ ˈjɑ ˈloːginen | ˈseˈkorjɑːˈmoniɑ
ˈepæˌjoxdonˌmukɑisuːksia ˌjɑˌpuːtteitɑ
ˈseurɑːʋɑssɑˈkuʋɑtɑːnˈuːdenˈjærjestelmænˈpæːkoxdɑt | ˈesityksessæˈkæytetæːnˈʋɑnhɑː
ˈjærjestelmæː ˈjottɑˈsenˈjɑˈuːdenˈkontrɑstiˈtuleːˈilmiˈhɑʋɑinnollisesti












a korvataan ɑ:lla
b korvataan p:llä (paitsi sanoissa, joissa ääntämyksen voi arvioida todella olevan p),
esim. banaani > ˈpɑnɑːni
dž korvataan ds:llä, esim. maharadža > ˈmɑɦɑrɑdsɑ
g korvataan n:n edellä yleensä ŋ:llä, esim. signaali > ˈsiŋna:li
g korvataan muutoin k:llä (paitsi sanoissa, joissa ääntämyksen voi arvioida todella
olevan g), esim. Belgia > ˈpelkiɑ
h korvataan vokaalien välissä ɦ:lla, etuvokaalin ja konsonantin välissä ç:llä,
takavokaalin ja konsonantin välissä x:llä (esim.: ˈpiɦɑ, ˈviçko, ˈlaxti)
j jätetään pois sanoista, joissa se ei äänny (esim. lukija > ˈlukiɑ), ja toisaalta otetaan
sanoihin, joissa se ääntyy vaikka sitä ei nyt merkitä (esim. aion > ˈɑijon)
m ja n korvataan f:n edellä ɱ:llä (esim. ˈiɱformɑːtio)
ng korvataan ŋŋ:llä, esim. sangat > ˈsɑŋŋɑt
nk korvataan ŋk:lla, esim. lanka > ˈlɑŋkɑ
š (ja sen korvikkeena käytetty sh) korvataan yleensä s:llä, paitsi sanoissa, joissa
ääntämyksen voi päätellä todella olevan suhuäänne, jolloin se korvataan ʃ:llä; esim.
šakki t. shakki > ˈsɑkki (tai ˈʃɑkki), šeikki > ˈʃeikki (tai ˈseikki); toisaalta voidaan
nykyortografian s korvata ʃ:llä, jos se vastaa todellista ääntämystä, esim. samppanja >
ˈʃɑmppɑnjɑ


























v korvataan ʋ:llä, paitsi u-loppuisen diftongin jäljessä w:llä (esim. vauva > ˈʋɑuwɑ)
ä korvataan æ:llä, esim. äiti > ˈæiti
ö korvataan ø:llä, esim. hörhö > ˈhørhø
vokaalin pituus osoitetaan ː-merkillä vokaalin jäljessä, ei kahdentamalla vokaali (esim.
hiiri > ˈhiːri)
pääpainollinen tavu (lähes aina ensimmäinen tavu) osoitetaan ˈ-merkillä tavun edellä,
esim. ˈkiːtos (joskus puhekieltä kirjoitettaessa ,kiːˈtos)
samalla voidaan luopua kaavamaisista sananväleistä, koska pääpainon merkki samalla
käytännössä osoittaa sanan alun
tyhjää väliä käytetään lyhyen tauon osoittamiseen; tämä on vapaaehtoista ja on
tarkoitettu opastamaan, ei kahlehtimaan, ääneen luettaessa; taukoja voidaan käyttää
hahmottamisen helpottamiseksi, osittain samaan tapaan kuin pilkkuja vanhassa
järjestelmässä
teksti voidaan jakaa eri riveille vapaasti, mutta yleensä pyritään jakamaan
painomerkin (ˈ tai ˈ) edeltä; jos rivin lopussa halutaan ilmaista tauko, kirjoitetaan sinne
\-merkki
pilkkuja ei käytetä
kappaleen keskellä virkkeet erotetaan toisistaan pystyviivalla ”|”, jonka ympärillä on
tyhjät välit
huudahdus ja kysymys merkitään kuten espanjassa: varsinainen huudahtava tai
kysyvä osuus aloitetaan merkillä ”¡” tai ”¿”, ja sen loppuun tulee ”!” tai ”?” (joka ei
korvaa edellä mainittua |-merkkiä)
sivupainollinen tavu voidaan aina merkitä ˌ-merkillä tavun edellä, mutta tämä on
pakollista vain, kun kyseessä on yhdyssanan osan alkutavu
tavunraja osoitetaan pisteellä, jos peräkkäiset vokaalit eivät muodosta diftongia mutta
ovat yhdistelmä, joka suomen kielessä voisi olla diftongi (esim. ateisti > ˈɑte.isti;
vaihtoehtona on tässä sivupainon merkitseminen: ˈɑteˌisti)
vierasperäiset sanat, jotka nyt kirjoitetaan suomen kirjoitusjärjestelmästä
poikkeavasti, mukautetaan yleissääntöihin (esim. show > ˈ ʃou t. ˈ sou)
vieraat nimet ja muut sitaattilainat kirjoitetaan merkkien ”\” ja ”/” väliin (esim.
\Göteborg/, ellei oteta käyttöön sovinnaisnimiasua kuten ˈ jøːttepori); sellaiseen
nimeen liitetty pääte kirjoitetaan suoraan merkin ”/” jälkeen ääntämyksen mukaisesti,
esim. Göteborgissa > \Göteborg/ssa, Göteborgiin > \Göteborg/ːn, joista jälkimmäisessä
”ː” osoittaa, että äänneasun edeltävä vokaali on pitkä)
vieraan nimen eteen voidaan liittää @-merkki ja kansainvälisen kielitunnusten
järjestelmän mukainen kielen tunnus (koodi) opastamaan ääntämyksessä, esim.
@sv\Göteborg/
vieraan nimen jälkeen, ennen /-merkkiä, voidaan kirjoittaa ääntämisohje
hakasulkeisiin
varsinaisina lainausmerkkeinä käytetään amerikanenglannin mukaisia
epäsymmetrisiä lainausmerkkejä (esim.: \Caesar[ˈkeːsɑr]/ ˈsanoi “ˈtulin , ˈnæin ,
ˈvoitin”)







siirtokirjoitusta käytettäessä noudatetaan englannin kielen yleisintä menettelyä, mutta
hakasulkeisiin voidaan merkitä ääntämys (esim. Tšehov > \Chekhov/[ˈtʃexəf]); jos nimi
on tuttu, voidaan ääntämys merkitä vakiintuneen suomalaisen käytännön mukaan
(esim. [ˈtʃeːhoʋ])
rajakahdennus merkitään ääntämyksen mukaisesti (esim. mene pois > ˈmenepˈpois)
välimerkin kummallekin puolelle jätetään tyhjä väli, jotta merkki ei sekoitu saman tai
samantapaisen merkin käyttöön IPA-merkkinä
sana voidaan osoittaa erisnimeksi kirjoittamalla sen edelle erikoissymboli ja sen
jälkeen vinoviiva (esim. ®ˈlɑpiŋˈkultɑ); nimeä seuraa tällöin välilyönti;
erikoissymboleita ovat: ® = rekisteröity tavaramerkki, ™ = muu tavaramerkki, ¤ =
yritys, ⌂ = rakennus, ♪ = musiikkiteos, ☺ = henkilö jne.; valikoimaa voidaan laajentaa, ja
tarvittaessa voidaan yleisenä erisnimimerkkinä käyttää asteriskia *
(Tämän piirteen mukaan ottaminen on vielä harkittavana.)

☺ˈ jukkɑˈkorpelɑ

