
 a aa i ii na naa

 ni nii an aan in iin

 nan nin naan niin

 o oo no noo on oon

 oi noi
 

 sa saa as aas si sii

 is iis so soo os oos

 sai ais soi ois sas saas

 sis siis sos soos sais sois

 nas naas nos noos nis niis

 san saan son soon sin siin

 sain soin nais nois sans sins

 u uu au iu ou ui

 uo nu nuu nau niu nou

 nui nuo un uun su suu

 sau siu sou sui suo us

 uus aus ius ous uis uos

 sus suus nun nuun sun nus

 suun nuus suin nous naus nius
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 la laa li lii lo loo

 lu luu al il ol ul

 lai loi lau lui liu lou

 luo nal nil nol nul lan

 lin lon lun sal sil sol

 sul las lis los lus lal

 lil lol lul lais lois laus

 luis lius lous luos nals nols

 e ee ei ie eu ne

 nee en een se see es

 ees le lee el eel nen

 neen ses sees lel leel nie

 neu nei sie seu sei lie

 leu lei sen nes len nel

 sel les leis lies leus lein

 lien leun seis nein nels lens



 ta taa at aat tat taat

 ti tii it iit tit tiit

 to too ot oot tot toot

 tu tuu ut uut tut tuut

 te tee et eet tet teet

 tai toi tau tui tiu tou

 tei tie teu nat niit sut

 seet tas tel tul ton saan

 tans ties salt suit telt tont
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 ma maa am mam mi mii

 im mim mo moo om mom

 mu muu um mum me mee

 em mem mai moi mau mui

 miu mou muo mei mie meu

 nam min som mus lam mel

 tim mot num men sim mas

 tum met maas muut mais moit

 maus muis miet mons lems mils
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 ä ää nä nää än ään

 sä sää äs ääs lä lää

 äl tä tää ät mä mää

 äm nän säs läl tät mäm

 äis näi läi äit mäi nän

 säs läl tät mäm näs läät

 täm näl säät läm täl sän

 män täs täis näin näit läis

 ra raa ar aar ri rii

 ir ro roo or ru ruu

 ur uur re ree er ran

 ris rol rut rem nar sir

 lor tur mer ram rit rus

 ren ras mur rot rum ren

 tor räi rai roi rau riu

 rou rui ruo rei rie reu

 rans rous rien reis rilt rent
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 ka kaa ak ki kii ik

 ko koo ok ku kuu uk

 ke kee ek kä kää äk

 kak kik kok kek kek käk

 kai kau koi kui kiu kou

 kuo kei kie keu käi kan

 kiis kol kut kem kär niik

 nok luuk tek mäk raak loik

 keit lauk räik kilt kons kart
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 y yy yi äy ny syy

 yl yyt myi ry kyy ys

 lyi nyn sys lyl tyyt mym

 syys tyt kyk nyys myyr ryyk

 kyyk nys syl lyt tym myr

 ryk kyn nyi säy nyl syyt

 lym tyyr myk ryyn nyik täyn

 räys täyt lyis nyrk mynt kyls
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 pa paa ap pi pii ip

 po poo op pu puu up

 pe pee ep pä pää äp

 py pyy yp pai päy pau

 pui pou puo pie päi pyi

 pap piip pop puup pep pääp

 pyp pan sip pol tup pem

 räp pyk tap pim rok puk

 piuk peip pois pork pals pirt

 ja jaa ji jii jo joo

 ju juu je jee jä jää

 jy jyy jai joi jau jui

 jei jeu jäi jak jit jor

 jul jem jäs jyk jan jär

 jup juus jaak jiit jool jan

 jet jis jok jep jaan jous

 jouk juot jäys jyrk junt jolp
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 ö öö nö nöö ön sö

 söö ös lö löö töö öt

 mö möö rö röö kö ök

 pöö öp jö jöö öi öy

 yö lyö syö myö pöi köi

 tök röök jöm kös mööt töt

 lön sös nööt pök tör jös

 töis ryös töyt tölt sörk tört

 va vaa vi vii vo voo

 vu vuu ve vee vä vää

 vy vyy vö vöö vä vöi

 vau vyö vui viu vou vuo

 väy vie vas val vim vit

 vok von vur vup vem vet

 vär väs vyp vyr vök vöm

 viik vään vuok voit vaik veis

 virt valp vent verk vilt vals
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 ha haa ah hi hii ih

 ho hoo oh hu huu uh

 he hee eh hä hää äh

 hy hyy yh hö höö öh

 hai hui hou hyi höy häy

 hyp him hon hut hel häk

 roh huh lah pih köh säh

 hoip haus heit hiek häis hyök

 herk hels hurt hans helt honk

 da di do du de dä

 dy dö daa dii doo duu

 dee dää dyy döö dai doi

 dau dyö döy döi däy dyi

 deu die dei duo dou diu

 das dit där del duk döt

 deer doos dyyt diis dääl duup

 deik duit däys diep doim douh

 dalk dirt dynt dorp dels dulp
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 ga gaa gi gii go goo

 gu guu ge gee gä gää

 gy gyy gö göö gai goi

 gau göy gio gou göi gei

 gie geu gyö gyi gäy gom

 gel gur göt gyl gär gem

 gud goh giv gap gek gis

 guip guos gäit gark gelt gurp
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