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Lisäys 2. painokseen

L. P. Vasikovan vuonna 1994 julkaiseman ortografiaoppaan 
mukaan länsimarin vokaalien merkintä muuttuu: /ä/:n 
merkkinä on ä ja /ә/:n ӹ myös jälkitavuissa. Nyt esim. ləγəštäš 
’kutittaa’ kirjoitetaan лӹгӹштäш (ennen лӹгышташ).

Myöskään я:ta ei enää käytetä foneemikombinaatio /jä/:n 
merkkinä; /jä/ kirjoitetaan nyt muuallakin kuin sanan alussa 
йä; esim. äjäš ’taivuttaa’ kirjoitetaan äйäш (entisen ortografian 
mukaan äяш). Näin ollen tämän kirjan 19. §:n selvitys ei 
päde – seuraavaa kohtaa lukuun ottamatta – uudistettuun 
ortografiaan.

Koska я:lla yhä ilmaistaan edeltävän konsonantin 
liudentuneisuus ja siltä puuttuu etuvokaalinen kirjainparikki, se 
on tässä asemassa edelleen niin /a/:n kuin /ä/:nkin merkki, esim. 
нямаш = ńamaš ’syödä’, лявӹргäш = ĺäβәrγäš  ’tulla lokaiseksi’, 
äнят = äńät ’ehkä’. Vastaavasti liudentuneen konsonantin jäljessä 
ю:lla voidaan merkitä myös /ü/; omaperäisessä sanastossa 
tällaisia sanoja ei kuitenkaan liene. 
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2  L:n  ortografi a on radikaalisti muuttunut 1990-luvulla; ks. s. 13.
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