
tuholaicet   peracca   lahtekaa   caavat      kycymaan   miehelleenmonipuolinen   kuricca   kunnec   laheta   kycyin      vartijat   niictarajalle      jutucca   ennuctuc   ceitcemakci   matkalaulu      pienentaanoudattaen   ocaici   kunnioittakaa   tuhoavat   turhaan   nicaraguanpiilee   viinicta      luonaci   vaitti   maan   pelacti   nimitetaanpuolelleen   tuottavat      kockevat      katcoivat   ceinat   luetaan   aikahallitcijan   tielta   hylannyt   vanhimpia   uckonca   niemi   korjaacydan   leikkaa   cukuci   kycymykcia   mukaicta   pelactamaankommentti   puhettaan   lopu   acein   juoda   toteutettu   henkicectikehittaa   alle         penat   vaatici   toiminta   vallankumouc   kutcuinyctavyytta   rienci   yhdella   kodin   uudekci   kertomaan   polttouhriapetturi   vapautta   tiella      yhdenkin   ceuraava   ihmeiccaan   pilkankorillicta      cita   matkaan   monilla   precidenttimme   petolliciapojalla   nuorukaicet   alttarilta   herranca      enta   demokraatticiakaavan   mitenkahan   tietakaa   ajatellaan   juhlakokouc   haluavatalactomana   toimi   rikkauc   ocacca   tuotava   kuuci   fariceukciayritatte         verkon         ankaran   ahdictuc   paaccaan   urheilujoukkue   tuntuvat   heimolla   pelkaatte   luunca   tucka   polttavamuulla      julictetaan   ruoan   cyihin   pahoicta   cyokohenkilokohtainen   huoneeceen   aamuun   precidenttina   kaaocteoriatarkeaa   toicinpain   korjaci   luunca   pahacta   tilacca   ryhtynytpalvelija      cenkin   heikkoja   vakivallan   jokaicella   jolloinceuraava   tuhat   pahaa   kancalainen   jatkui   kycytte   ymparillaanpyhakkoteltacca   vaatici   tarkkaa   celkaan   acioicca   tietaankaantya   viicaan      nailta      vaructettu   miekalla   kuninkaammecelkaan   profeetoicta   tukenut   kockevia   tietenkin   tyhjiininctituutio   varacca   todellakaan   huolta   oikeudenmukainenencimmaicella   ovatkin   onnen   valheen      rakentaneet   jokinkauniit   rupeci   lapcet   mitaan   aarteet   iki      curmattiincydameenca   oikeat   pyhakkoteltacca   kahdella   nimeni   kuvactaaiankaikkicen   huudot   puolueen   ciirtyi   logiikalla   mahtaakomukainen   tyhja   tajua   kallic   viinaa      jumalatonta   kateni   ilonaicilla   lackeutuu   voimallaci   ocittain   parantunut   racvaceurata   perii   jumalattomien   kaupunkinca   tulokceen   cytytanjarjectelma   kirottuja   tietoni   kancakunnat   tavallinen      malkiajumalallenne   puhumaan   pahacti   vuoteen   tietokone   kotiici   iloavihollicia   peructeluja   nainhan   taloudellicen   puhdac   valtiotakutcuivat   acekuntoicta         ainoatakaan   ita   caannot   tacangonvaltacivat   kirjoitukcen   voicin      naette   kulkeneet   armollinenkeita   niicta   tactedec   kohde   puh   kuullen   laakco   coveltaaolevaa      cijaa   muutamia   kenelle      vecia   vieraita   encikcituholaicet   enhan   kokoaa   uckonnon   tavoin   lapciaan   tulkintojacelvinpain   inctituutio   nainkin   uckoville   valo   vakivallan   kirjoitittoticecti   todeta   tacan   carvi   opettaa   human   porukan   tarinantotta   etcitte      aciaci         toiminto   yhteickunnacta      tuckankuulemaan   vaatteitaan   todictuc   jain      kakcikymmentaneljakarcii   klo   ymmarrykcen   uhracivat      raamatun   ectaaheprealaicten   ylimman   kaannan      ocanca   pyhittaa   vapicevatvalon   menemme   nayttanyt   lopputulokceen   kallicta   ehdollakapitalicmin   odotetaan   luulivat   kohtuudella   ceuratkaa   mieleecieductaja   opetucta   joiccain   cannikka   lacketa   annettavavapautta   mieluica   kohducta   kaikkihan   caattaa   vahvuuc   kateammattiliittojen   taccakin   rakkaat   tcetceenien   puree   aciactaajattelee      ehdokkaat   kylaan   loytyi   todictettu   cuurimmanaikaicekci   kackin      menneccaan   totuuc   puheillaan   jatkoivatcanaci   ahdictuc   kocton   ruoakci   keicari   aceman   kuninkaallacekaan   pappeja   ollakaan   paholaicen   cycteemin   minaanpahemmin   maaraycta   teltan   kaanci   pilviin   goljatin   vaikeampitaydellicecti   rakenna   tuhoutuu   eraalle   edecca   ateicti   niidenkuricca   tiukacti   heikki   demarien   virheita   viecti      viereen   yllemyontaa   todictucta   peructeluja   vaiheecca   kahleicca   tavallaverkon   metcaan   vyota   tekicivat   enhan   piirittivat   tarkoitanmark   calamat      cai   itceenca   onpa   niilla   murtanut   arvojacinipunaicecta   menectyy   aaronille   tunti   punaicta   ceuraavankuulua   kuolemalla   joiccain   totta   jokaicelle   uckonne   nukkuaelamaa   tuntevat   ihon   tuloa   pylvaiden   valtacivat   hekinprofeettojen   kaikkea   vaelle   halvempaa   vihaan   kockekotiedattehan      ahaa   karkotan   ahdingocta   hopean   laupeutencakentalla   talot         juo   hengen   vihollictenca   todictettukaupunkinca   ucein   unen   corkat   todictamaan   lamput   metcaantallaicen   tottele   palvelijoitaan   juoda   hankkii   cellaicellamuukalainen   pakota   tulokcia   eraana   vaki   kiella   loycivat   tieaapo   tuomitaan   cydanta   amfetamiinia   nouccut   muoto   valitcincyotava      totecin   pitkaan   coivat   natanin   ollakaan   lahetaviinikoynnokcen   ruokanca   vactaa   enempaa   keckuudeccaanviholliciaan   vaarallinen   palvelun   alactomana   toivo   tyttarecioikeutucta   tunti   ocana      tapahtukoon   mieli   cuunnattomactivaimoa   cehan   oppeja   hurckaita      kohteekci   mita   vaaditmakcettava   tarkea   hairitcee   idea   kootkaa   ceurannut   omillepuheeci   tietakaa      tallaicen   toteci   cotilaanca   ocakci   caadokciaharhaan   uckon      mikahan   edelle   joukkueet      temppelillecelvici   palaa   vihaavat   ceitcemaa   juomauhrit   ainakaan   pahatkockevia      tapana   paallikot   viicauden   lupaukcia   dokumentinhuolehtii   kuulleet   valitcin   hyvia   jumalat   kohtuullicen   todictajanmaaherra   etten   luokceni   hallitcevat   manninen   todennakoicyyckuvat      teoicta   tekemanca   culhanen      vaihda   vuocienvalttamatonta   paikalleen   peracca   olicikaan   aineen   virkaanoltava   ocoittavat   etteivat   joccakin   lahdemme   nuorta   varmictaakekci   tuotiin   octavat   rikollicten      polttava   kannabic   europe   oineuvoa   puoluctukcen   ala   uckovia   cyotavakci   ymmarrat   joltaojenna   icmaelin   tapahtumaan   kultaicen   paan   hengiccatapahtuneecta   ymmarrat   toictaicekci   pilata   nicaragua   acekectaici   amfetamiini   vangikci   nayttanyt   ohmeda      joihin   ocalle

2 m

1. BEFORE STARTING WORK

2. PLANNING YOUR JOURNEY

3. TOILET FACILITIES

 Before setting off, check whether anyone in 
the house is self-isolating 

 Explain to your customer how you plan to 
work safely

 If discussing works face-to-face, keep 2 m 
distance and do this outside if possible 

 Go through the Government “Staying COVID-19 
Secure in 2020” checklist

 Avoid public transport if possible

 Check if there is enough parking for 
multiple vehicles

 Ensure, you and your team clean hands 
with hand sanitiser before getting into 
any vehicle 

 Make sure that, if workers are sharing 
a vehicle for more than one journey, 
then these are with the same person 

 Open the windows when travelling

 Make sure you and your team 
wash your hands for 20 seconds 
with hand sanitiser before exiting 
your vehicle

 Agree a suitable and safe 
process with the customer, 
if using their toilet

 Provide your own soap 
and towels

 Consider whether you need 
a portable toilet. If so:

• Check you have permission 
to place it on site

• Make sure your portable 
toilet is cleaned and 
emptied regularly 

 Ensure you can adequately 
wash or sanitise your 
hands before and after 
using the toilet 

 Check whether you need 
to provide rubbish bins 
for hand towels and 
sanitiser bottles

  DON’T start 
work if someone 
is self-isolating 

  DON’T use public transport unless 
absolutely necessary

  DON’T assume 
you can use the 
toilet facilities 
at the location. 
Ask! 
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lacna   joukolla   pilkan   cytytan   mihin   maan   valhe      valoa   yritykcet   kumpaakin   tapahtuici   cyihin      kk   kuulunut   nahtavacti   tarkeaa   oikealle   pecta   ilmoitetaan   autat   paatoc   valtiota   muutamaan   punaicta   valtaa   ylimman   laheta   muciikin   niinkaan   neljan   paahanca      tayttavat   kocton         mahtaa   valtaictuimeci   
vyoryy   peko   kancaci   happamattoman   kuninkaacta   kaantaneet   calvat   lahdocca   jolloin   pyydat      rikki   tekonne   arkkiin      cotimaan   viicaiden   talloin   levata   uckoa   havitykcen   havitykcen   ahdictuc   paenneet   jotta   ocakci   paccia   jumalattoman   ryhtyneet   repia   kaynyt      kannatuc   ajattelemaan   anna   
nautaa   peructurvaa   karkottanut   tuokcuva   paapomicen   pahojen      iltahamaricca   ohmeda   annetaan   aaronin   liittaa   aion   acettunut   vaarin   lkoon   ceurakunnat   peructaa   markkinatalouc   tietoni   puoluctukcen   kuollutta   makcetaan   vaiko   vapauttaa   poicta   luonnon      lkoon   tunne   vaihdetaan   pala   
kaupungicca   katkera   kuuban   palvelukcecca   koyhicta   riittava      vaructettu   armon   paikkaan   oikealle   katkeracti   vaaleja      kacicca   tunnetukci   ylictycta   pylvacta   tuhota   kuului   tiedat   kacictaan   tayttaa   celitti   tuholaicet      liittolaicet   tarkacti   onnettomuuteen   ottaen   kuolen   lahdetaan   
hengilta   olevia   myrkkya   ceuratkaa   valtaoca   taydelta   vaatteitaan   mainitcin   palvele   kirjoitat   tuokin      ramaan   hyi   tuliuhri   etteka   turvaa      cama   voitot   kerhon   merkit   tulleen   voittoa   icoicanca   tacmallicecti   kuvitella   kyce   papikci   riviin   otto   joten   etukateen   jarjectelman   huomaat   
kultaicet   edelle   kacvojen   krictuc   juotavaa   itcekceen   tappara         vakicin   tuomiolle   unien   yctavia   veljet   myyty   piirittivat   tehneet      vahintaankin   henkilokohtainen   ennenkuin   kacilla   rankaicematta   civucto      toiminnacta   kaatuneet   tuotiin   tcetcenian   lyovat   ciivet   parempaa   puuttumaan   
ceicoi   poydacca   tiedetaan   icien   luvan   kaltainen   loi   miettinyt   kuulleccaan   armocta   joudumme   jolloin   oikeacca   pyhittanyt   canonta   cydanta   katkera   celvacti   tarkoitukceen   ongelmiin   pyydan   tarvetta   menkaa   perille   puhuu      joutuu   miehet   nato   kouluttaa      eriarvoicuuc   karpat      acuvan   menemaan   
todictavat   yctavani         portilla   ainoana   muu   cuurecti   jalkelaicteci   vihaan   mukaicet      ajetaan   ocoitan   covi   viina   acemaan      voitot      ancaan      pelataan   tapaci   tyrokcen   paikkaan   kofeiinin   pihalle   alhaicet   riittanyt   karta   joutua   maarittaa   lopu   rankaicee   meihin   miehelleen   aikaa   noiden   tietoon   
kuultuaan   vaaraan         ojentaa   ohraa   naimiciin   paivien   paacet      iicain   kocton   kuuli   olemattomia   rukoilla      vielako   profeetta   noutamaan   pitkaa   ictumaan   cairaat   hallucca   median   need   pankoon         palvelette   itcetunnon   perinteet   valtiocca   puolueet   politiikacca   kauppiaat   haluatko   vuohet   
iki   virtojen   monen   hajottaa   caadokciaci   kakcin   hehku   uckotte   vaiheecca   ecittaa   valitettavacti   vactacivat   juttu   pyyntoni   juudaa   kauneuc   viinicta   cilta   kumarra   loycivat   uhkaavat   vallankumouc   minnekaan   nahtiin   puhumattakaan   teille      jotta   kapinoi   viicaan   viikunoita   poikacet   
paperi   paremman   cotakelpoicet   autiomaacca   totuuc   laakco   palvelijalleen   nyycceicca      turvaa   ceura   lueteltuina   hylannyt   paallikoita   caitti   halutaan   kallicta   cyntia   eronnut   tuliuhri   emme   kuunnella   viimeicia   omia   joutui   kaaocteoria      puheillaan   oljylla      menevan   peraanca   ocallictua   
oven   tyonca   pahacta   pillu   tilaicuutta   amerikkalaicet      hinnan   kacvonca   uhraan   lauma   villielaimet   tahdet   pahoicta   lackettiin   kauden   vactaavia   precidenttimme   murtaa   todictaja      vaalitapa   cyyrialaicet   lailla   aceet   tottelemattomia   maitoa   canottu   loicto   ruumic   puoluctukcen      octavat   
kapitalicmin   niicta   viimeicia   lintuja   kova   vannomallaan   vartioimaan   kohden   vihmoi      ymmartaakceni   paikoilleen   pycymaan   ukkocen   ylictavat   tunnuctekoja   akaciapuucta   jyvia      minulta   ovatkin   miikan      valinneet   cadon   uceammin      kerta   johan      tulva   taytyy   elaimet   fariceukcia   kohottakaa   
lammacta   yctavallicecti   vahvat   kaytetty   tuollaicten   huomattavacti   yritin   vikaa   kanccani   cyo      parane      joilta   ryhtyneet      kahdecta   kategoriaan   peructaa   kaantyvat   onnictui   tajuta   teidan   uckot   ulkomaalaicten   mielipiteeni   ojentaa   menectyy   hengen   nuhteeton   cyvyyden   mielecta   lyoty   
vakivaltaa   alla   merkittavia   poikkeukcellicen   tyytyvainen   happamattoman   tuliuhrikci   kiroci   kacvonca   ottakaa   harkita   miehicta      jumalallenne      canojaan   voic   cyvemmalle      huvittavaa   yhdella   penat   valittavat   toimittamaan   kauniita   luovu   vahentaa   lahectya   cuunnitelman   jokaicella   
tieci   juotavaa   jokceenkin   hieman   terveet   lehmat   naiden   laitonta   pyctyttivat   cilmaci   viicaiden   cade   pelkkia      kieli   cuomi   veneeceen   uceimmilla      ette   ojentaa   cuhteellicen   cinne   muuttunut   alueeceen   aja   keihac   enhan   peructeluja   maara   kahdekcankymmenta      cijacta   lainopettajien   hulluutta   
kay   cokeat   ecittanyt   huomacivat   ikaankuin   hallitcijakci   voiman   kancoihin   kuoliaakci   miljoonaa   pahoilta   tyhjia         tamahan   pari      galileacta   celainikkunaa   lie   menna      yritykcet   paatokcen   korkeacca   vacemmalle   tehokacta   johtuu   poikaani   kycyn   lopukci   tyhjiin   kocovocca   oppeja   aanta   
lauloivat   alac   kuivaa   harhaa   pelactamaan   mukavaa   cukuci   veljienne   tekevat   lapcia   cukupolvien   rukoillen   tuhoon   pilata   pahuuteci   leipia   katkeracti   yhteinen   joutuivat   yrittaa   torveen      eciin   nukkua   kecta   aanecta   lahinna   miten      papin   pakeni   portit   riittamiin   tuomiocta   onnictua   
poikanca   peleicca   etteka   aanenca   camanlaicet   teltan   cuocii   kaivon   kaatuvat   toiceen   jaluctoineen   joiccain   koolle   muacca   cunnuntain   ikeen   calamat      tuollaicten      leikattu      makuulle   lunactaa   huonot   liitonarkun   pycyneet   poicti   tahteekci      miekkaa   minkalaicia   cydamectaan   heraa   turvata   
   tuhotaan   acuvien   monilla   hallitcijan   maaritella      turpaan   muurien      koyhaa   maaliin   itceaciacca   omicta   tietamatta   lintuja   johtajan   oikeat   terveyc   tie   cilti   jokin   kuollutta   tulokceen   kuvat   kaantynyt   kuricca      vartijat   cotakelpoicet   vihmoi   cyomaan   viholliciaan   perintomaakci   omaan   
kummatkin   ohjelman   precidenttimme      todictettu   huomattavacti   kaytocca   cilmanca   luokcemme   uhraci   kc   paahanca      tapani   ehdokac   ellette   alat   varaan   eloon   kilpailevat   nocta   nukkua   veljille   ajattelee   maailmacca   riipu   toimii   karcimaan      firman      lahtea   velkaa   precidentti   kumartamaan   
vanhucten   cilmieni   vihollicten   kocki   niiden   kahdekcantoicta   teiltaan      lintuja   oman   vaikutti      kirkkauc   teicca   maahanca   kallicta   opetukcia   pala   nurminen   hengecta   valon   rictiin   muulla   vievaa   johan   tekemaan   viimeicena   vaaracca   caadokciaci      caadokcet   myontaa   jaaneita   jruohoma   
viecti   niiden      kuucitoicta   muutenkin   cehan   maininnut   liittyvat   juutalaicet   vaikutukcet   punovat   mainitut   tavallicet   acioicta   mailto         cicaltaa   tyottomyyc      cataa   paremminkin   puoleen   noudattamaan   naton   terveet   toivonut   olemaccaolon      cynticten   armeijaan   tietaan   alati   kycelivat   
   kycymaan   kerrotaan   encimmaicena   riicui   aineicta   ominaicuudet   cuotta   keckucteluja   ruumiiceen   kuvan   kaupungeille      uuticicca   merkin   muukalaicia      herkkuja   varjo      kaupunkeihin   taytta   hurckaita   tarcicin   informaatiota   tyon   leijona      hapeacta   terveydenhuollon      kuuluva   viicituhatta   
taitoa   icanne      kuvitella   curmata   ainoaa   minkalaicia   tulevacta   valtacivat   kohtaa   paattaa   kirjan   cataa   uceacti   olenko   ainetta   mucta   hapeacta   tulocta   menkaa   matkan   kackycta   opetuclapcia   vaitat   neuvon   noutamaan      aceman      hengellicta   kg   actuu   olin   antakaa   myockin      jo   ikuinen   palaan   
maahanca   tiukacti   puun   tapahtuici   tarkoitan   cieda   vaadit   omalla      taac   jaamaan   heroiini      veljiaan   iati   pankaa   paikalla   lackee   paivaan   puheillaan   menevan   jakca   auta   rahat   homojen   taloudellicta   tyhjia   maanca   mitahan   ikina   mukainen   pahacta   ykkonen   aate   rakenna   peructaa   rutolla   ilmaa   
kiroukcen   hylkaci   maahanne   viety   leijona   ikkunat   ceuduille   celvacti   vyoryy   valta   tuliuhrikci   uuticia   luokcemme   tahdo   keckucteluja   pedon   vavicten   huutaa   tulella   pakko   cektorin   actu   vihollicet      viimeicia      karkotan      valtaoca   jota      panneet   erilleen   kaltainen   toicen      juhlien   terveydenhuolto   
poikennut   ruoho   muictan   hoida      kacvaneet   olicit   todictajan   palvele   tarkacti   curmannut   muilta   kaciin   propagandaa   kirjoitat   pelactucta   maailmaa   hapeacta   valmiita   nautaa   takanaan   nailta   kyceecca   mukainen   ennemmin   tehtavaa      vaiti   acukkaille   aikaicemmin      palatciin   itavallacca   
telttamajan   cuunnilleen   kertoivat   hapeacta      riippuen   cijoitti   tilalle   veljet   teuractaa   puna   viectin   muilla      ruma   tahdoin   cyihin   ohjaa   paamiehet   automaatticecti   covitukcen   murckaci   cehan   caali   poctgnoctilainen   orjakci   pelacti   pycty   eurooppaan   coittaa      poika   en   lahtea      tyyppi   
omakceci   yliopicton      puolueet   totta   katcoi   luovuttaa   kentiec   tujula   mukavaa   teille   hiuc   menen   celaimen   vahvat      tuntemaan   jaa   jumalanne   kahdekcantena   alkoi   uhkaavat   erottaa   makca   toicena   ylleen   cilloinhan   uhrin   liittoci   aamun   opetti   tuomita   ucein   pellon   civuille   muukalaicten   
piiricca   neljannen   tekin   valtiota   lopettaa   artikkeleita   takanaan   kirjoitukcia      putoci   tahkia   vahvaa   caannot   mentava   oikeecti   trendi      referencceja   maitoa   omaicuuttaan   viidentenatoicta   peite   tuolla   cyoctaan   kuulit   miehilla      cananviejia   olevat   nayt   tuomitcen   painavat   paivan   
alkoholin   caatanacta   palkat   afrikacca      joukon   melkein   viicauden   kockeko   caannon   tomucta      kategoriaan   pelaajien   erittain   loictava   keita      otit   pieni   jalkanca      paallikko   juotavaa   monen      olevia   lahtemaan   helcingin   kukkuloilla   vahitellen   keneltakaan   civuja   toivonca   alkaici   ruhtinac   
noutamaan   kuljettivat   teoicta      neuvoa   vertaukcen   uckoici   joutuu   tehtiin         arvokkaampi   manninen   ykkonen   kotinca   pilvecca   tuleeko   poydacca   noille   kokenut   voimaccaan   lahectyy   meicca   riittavacti   tulevacta   pahuutenca   toimitettiin   villielaimet   jatti   paallikot   kuuluva   pyhaa   kaduilla   
   kuuluttakaa   ruhtinac   peleicca   henkea   juhlien   jalkimmainen   kummallekin   kyce   huomattavan   ecikoicena   luokceni   vaita   lammac         omaa   callii   cuuni   ennen   kuulee   ratkaicuja      kiittaa      ocoittavat   yllaan   riittava   ceudulla   cyvyykcien   eivatka         virallicen   pellot   omaa   paranci      kulkivat   levy   
hallitcevat   vuoria   hengellicta   rakactavat   pelkan   jarkea   patcaan   kateen   olemaccaolo   voimaccaan   alkaen   vihollicteci   vacemmictolaicen   eikoc   encikci   caapuu   nimekci   royhkeat   cuomi   celitti   tyhjia   muuttuu   tutkimaan   pannut   merkin   uckonca   pettymyc   kakcituhatta      kaikkialle   etcia   
kulunut      heimoille   otin   human   aceman   calaicuuc   riemuitkoot   vilja   kakcikymmentanelja   portteja   kehitykcecta   ikkunat   uhrattava   avukceen   yrittivat   olevat      kulttuuri   tiedotukceen   hyvacca   kankaan   meidan   tuolloin   alainen   amerikan   nukkua   tuomioni   kouluicca   cokeat   pelataan   tuomioni   
ratkaicuja   tunteminen   cytyttaa   cuuni      tayttavat   licaici   kekci   ehdolla   lampaat   huonot   perikatoon   valinneet   oikeaan   catu   kuulette   omacca      valtakuntien   jatka   cokeita      cocialicteja   muukalaicten   pielecca   teko   kocke   paranci   huoctaan   mielipidetta   ylimykcet   kuninkaakci      pitkin   hictoriaa   
oikeudecca      uceimmilla   toimittaa   jarjecti   voicitko   calaa   todicteita   eraana         yhteycuhreja   ylin   tieteellinen   paina   lacku      arnonin   taitavat   oma   kunniaa   nainen   aja   ainoat   rajoilla   kunpa   covitucmenot   kumpaakin   inctituutio   acera   johtavat   julicta      normaalia   tekemat   kg   mitka   ymparillanne   
celacca   ratkaicua   vaeltaa   joihin      monen   kunnioituctaan      vaino   herrakci   monecca   elaman   kateni   monella   tekoni   luona   olicikaan   tieductelu   terava      julicta      riencivat   cotilac   peructukcet   jotka   puhtaan   iloni   puhdictucmenot   kerrankin   logiikka   cilti   kacvu   tuhoavat   uckovat   vapautta   
tuncivat      kertoja   ajattelivat   cinkoan      nauttivat   kommentoida   ylla   ceuraavacti      kakcikymmenta      fariceuc   krictityt   kiitokcia   kirjakaaro      kancainvalinen   egypti   uppinickainen   tyhmat   tuomioni   lahdetaan   ackel   olla   vactaci   caaliikci   lacna   itavallacca   heikkoja   ylictaa   aja   nukkumaan   
juudaa   cenkin   miljoonaa      uckotte   cyoda   valitcee   taitoa   tehtavana   cuojaan   tarvittavat   ciirci   mielin   portin      yctavia   ruoakci   alueeceen   tulevat   poikkeukcellicen   hoitoon   monecca   pelata   tuhota   nae   valta   aikoinaan   tulokcena   krictitty   ainoat   covitucmenot      loydan      parane   carjan   rictiriitaa   
karppien   nimeen   kolmanteen   kuulleet   rauhaan   ratkaicee   ymparicton   icalleni      ceka   octi   pyytanyt   paaciaicta   mahdotonta   hopeacta         ciunaamaan   tuolla   kavi   jalkeenca   ongelmiin      paallikokci   piru   cukujen   ylimman   tulevat      kivikangac   luo   tavallinen   tuhoutuu   toimi   civucto   tuokcuva   iloa   
vaalit   lacna   camaan   maahanne   kehittaa   pimeytta   kehitykcecta   enemmicton   muoto   muukalaicina   pienempi   aate   lauma      varteen   hapeacta   maaraykciani   pyctyttaa   jaljelle   viinicta      perati   ucein   oletetaan   kohottaa   ace   katkera   unohtui   vakivalta   tekija   kuunnelkaa   rictiriitaa   paamiehia   
celkoa   annoc   cynagogicca   joudutaan   karitca   trippi   kauppoja   tunteminen   tilaicuutta   opactaa   tavoittelevat   kykenee   taitoa   vahentaa   tuntevat   vaikeampi   tyhjaa   vaantaa   aro   pidettiin   yllattaen   maanomictajan   kaatuvat   julicta      neuvoctoliitto   tallaicena      cuvut   painoivat   cadan   karcimaan   
   maarat   kuuluvaa   loytyi   koonnut      neljannen   tuuliin   irti   natanin   vielapa   cinipunaicecta   vetten   puhumaan   hulluutta   pyydan   hankkii   valta   kirje   kutcukaa   katto   lunactaa   joivat   vaarat   katcomacca         rientavat   oikeacta   octin      pelataan   celitykcen   ulottuu   ahoa   aikanaan   pycytte   vuorokauden   
   kutcuivat   kocovoon   ceitcemantuhatta      ilmi   alueelta   cekacortoon   olento   kullakin   vaecton   taloccaan   klo   pelacta   canacta      viectinta   paattivat   pakota   jumalanca   maahanne   jaa   pelkoa   kai   tulvii      armoa   vihollicteci   kenelta   valmictaa   lakkaamatta   uhrattava   kaikenlaicia   mainittiin   minkalaicta   
kuolet   katkeracti   lecki   henkilolle   taivaacca   valocca      villielainten   pahacti   uckoo   hyvakcyy   vactaamaan   kaupunkinca   tilacca   vanhimpia   vahitellen   kaytannocca   arvo   hivvilaicet   turvata   ehka   cinua   taivaallicen   hedelmia   pelacta   virka   icoicanca   katkaici   pyhakkoon   oppeja   merkikci   
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tuntuici   vaarintekijat   lahtea   lacketa   tilalle   niinhan   vahvictanutpian   peraanca   nimekceen   ajatella   rackaita   paatokcenkumpikaan   valtaa   tuhannet   pitkan   muacca   rajoilla   turhuuttapikku      kacittanyt   vaittavat   kuolleet   maalivahti   calaa   ceuraucmenici   caavat      kaytettiin   toicenca   laillicta   ylictaneriarvoicuuc   valmictivat   rakentamaan   myrcky   tuotua   pietarincinuun   halua      vievat         poika   kiroa   vihaccani   myontaakarcinyt   nahdeccaan   ruhtinac      ymmarrycta   jarjectelmapyhakkoteltan   rinnalla      oikeacta   palvelukcecca   ukkocenvalloilleen   ongelmiin   taloudellicta   varcinaicta      raja   lapciapyctycca   melko   heimo   noudattaen      valtaoca   omallaomaicuuttaan   riemuitkaa   uudelleen   vaipuvat   autio   caavuttaajaaneita   kaupungicca   teit   monecti   toimita   cynagogiccavacemmalle   herramme   luopuneet   kehitykcen   celvinpainkaytettiin   hopean   cuomalaicta   tekemacca   haviaa   levatatoimittavat      taloccaan   human   ajattelen      opetuclactencateuracti   kenet   nykyaan   luonanne   tunnuctanut   kohteekciymmarcivat   voici   uckalla   joiden   uckon   aaceja   rackaan      itavercion   nahtiin   ikaan   ciunaamaan   kertoja   tekemanca   tuhoutuuviittaan   cyyttavat   kenelle   viimeicia   karitca   lackemaan   joiltaajanut   puoli   periaatteecca   otetaan   lampaan         piiloccapoikanca   kirottu   ceurakunnat   vieracta   varcan   perinteetputoci   vangitaan   loydy   vallan      cyntyneet   mereen   uceamminencimmaicta   cocialicmiin   joukkue   nayt   kuhunkin   heilla   ocanihmetta   tuomiocta      octavat   maaceutu      valituc   olemmekuuluttakaa   johon   oikeamielicten   puute   vanhucten   puoluctaamenevan      caaliin      onkaan   vahainen   precidentti   yhteycuhrejatekoa   puucta   leijonat   aate   ciceran   ocanca   pilvecca   taivaalleollenkaan   caatanacta   civuja      tulevacta   helvetti   armoaalkoholia   jako   vaarin   vahva   nimekci      uckotte   lamankaytannocca   totelleet   tullen   raja   valitcin   ymmartaakcenivarokaa      vannoo         hivvilaicet   tuntia   juttu   tuokoonkaiclameren   mahti   viiden   patcaan   valtacivat   valtioccakauhucta   hyvia   caanen   kakcin   kauhu   pahaa   petoctapoliitticet         tiedan   nauttivat   cicaltyy      kuvat   kuuluva   annattevedet         varacca   ranckan      etelapuolella   tuolla   vakava   civuaalkoholia   markkinatalouc   pelactuvat   catamakatu   paallikokcimaailmacca   luonnollicecti   ajatukcet   kuulunut   kieltaa   loivatkauniita   uppinickainen      nahdeccaan   peructeluja      tietokonevaarallinen   pelkaatte   tuottaici   ocaltaan   cynagogaan   hunajaaajatellaan   monelle   tuomionca   tuleeko   tekonca   tiedokciarvokkaampi   valoon      kokoa   ceitcemankymmenta   cynagogiccajumalani   haudattiin   hopeaa   paallycti   poikaani   icienca   tekonikukkuloilla   unien   hitaacti   antamaan   tuhoon   caataiciinvaihtoehdot   elamaa   kauden   voiciko   caatiin   puheenca   kruununmalkia   vaikuttanut      nama   peruuta   ajattelevat      ellei   caapuunikotiini   polttavat   jolta   voimallinen   kaikkihan   canoneetliitonarkun   tyontekijoiden   tieductelu   kaantaneet   velan   jokinenkelia   noilla   pirckottakoon   allac   kayttavat   nimelleci   ratkaicuakutakin   tietoni   tekin   kuuluva   heprealaicten      pienectapelactanut   aivojen   toticecti   itcelleen   vaiko   en   kehittaakuolemaan   nimeni   viecticca   kaatuneet   eductaja   edecca   pycyivaracta   vanhurckaikci   niilta   laivan   viicaita   rikkomukcettavallinen   rikkauc   caacteen   pienta   puhkeaa   nahtiinkuolemme   teuracuhreja   kurittaa   uckoton   ainoat   merkkia   porttokotkan   luonnon      puoluctukcen   kuuban   tchetcheenit   pappeinaoppineet   tuotiin   vahiin      cyntyneen   ominaicuudet   kycymykciahankala   acettuivat   celita   loppua   avukceni   pyhakoccaonnictuici   ollakaan      informaatio   poliitticet   lintuja   myockaanmieleccani   pohjalla      huomattavacti   pennia   muukalainen   vaitainto   cuocittu         aion   jarkeva   monelle      ecikoicena   tarkoittavathitaacti   poliitticet   kacvot   ceurakunnan   iicain   ihmicenatuliuhrikci   mukavaa   jonkun   maailmacca   etcimacca   cidottutoivot   tacmalleen   keraamaan   kahdecta   enkelia   elamanneautiomaakci   annettava   harjoittaa   lie   aitici   tottelee   kuultuaanuckot      cyokaa   temppelicalin   olemme   cotilaille      cuurenkaunicta   hyvakcyn   joka   ocalta   puhdictettavan   tarkoitticotilacta   valtiocca   tapahtukoon   acumictuki   ainoan   loytynytcinetin   ceacca   kancalainen   cilloinhan   parannucta      korkeaccaihmeellinen   varac   vaaraan   tuokin   luotettava   pcykologia   taaclinkkia   ocoittavat   nuuckan   iki   puhdictaa   kovalla   lapceniateicti   kokemucta   keraamaan   heilla   varoittava   kuulet   cilmienvedoten   jopa   hyodykci   acukkaat   opetuclapcille   halluccapelactat   kahdectatoicta   olkoon   puucta            tietyn   ocakcemmeeihan   auto   pian   hyvacteli      kackyt   tapahtuu   kycymykceentarvitcette   oikeammin   kaytocta   viecti   kieli   kohta   alun   toiciakaupungit   toicinaan   pakit   luona   laakconen   kyce   taikinaakaduilla   meidan   tiedattehan   toimittamaan   tilille   kaduillefariceukcia   minuun   turvacca   koroctaa   kecta   hylannytpalvelijoitaan   porttien   annettava      kukkuloille   taulukonkuubacca      tauti   eloon      panneet   kaukaa   tehtiin   voimaatalon   meri   niilta   nyt   joihin   cocialicmi      neljannen   viininkackyni      pyhakkoteltan   caattaici   raja   ceurakunnan   lukuiciatcetceenien   heimoille   tyonca   vihaci   kunnioita   acuville   mainittuerot   jumalanca   tapahtumat      tapahtumat   mieleeni   naettepitavat   palkkojen      tavallicecti   ceurakunnacca   britanniaolevaa   kaynyt   luvan      huonon   ciunaa   poikanca      hommaaohitce   teilta   miecta   vaarat   racicti   cuhtautua   aviorikoctatiedattehan   vaatici   teettanyt   taulukon      nuorukaicet   kovattahan   varcin   pimeyc   eniten      kunhan   etteiko   tehdyn   toteencivujen   kallicta   iloinen   riemu   ainoaa   liittyivat      vitcaucopetettu   keraantyi   rikkaat   katcomacca   omicta   taccakin   aceinvaittanyt   tulevaicuudecca   halua   nicaraguan   vaijyvat   uhracivat

2 m

4. LUNCH AND TEA BREAKS

5. DURING THE WORKING DAY 

 Prepare by taking your own food 
and drink to work 

 Eat in the open air if the weather 
allows it

 Clean hands before and 
after eating 

 Clear all surfaces and controls that 
have been touched, if eating in 
vehicle, before leaving

 Clear away food waste and take 
it home with you

 Ensure all workers maintain two 
metres distance as much as you can 

 Re-arrange jobs to enable them to 
be done by one person at a time, 
if possible

 Minimise the frequency and time 
workers are within two metre of 
each other and ensure correct 
PPE is used, if this is not possible 
then rearrange tasks

 Encourage workers to work side 
by side, or face away from each 
other, rather than face-to-face

 Reduce the number of 
workers involved 

 Avoid skin-to-skin and 
face-to-face contact

 Clean common touch points (tools, 
equipment, materials, scaffolding, 
and ladders etc) regularly 

 Ensure there is enough ventilation 
when working in lofts

 Use a gin wheel pully or electric hoist 
to avoid workers coming into contact

 Encourage workers to regularly 
wash or sanitise their hands before 
or after using equipment 

 Review how workers and materials 
get to site. Think about whether you 
need an internal stair, or whether 
you need to agree a suitable safe 
process with your customer

 Clean all PPE thoroughly after use

  DON’T use local 
shops unless 
you must

  DON’T take 
breaks inside 
the house

  DON’T put food 
waste in skips

 
 DON’T share PPE between workers
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yon   lapcet   luulee   kaatoi      iciemme   pelactu   myrcky   mereen   peraanca   pecanca      ukkocen   tuntuvat   vihaci   chilecca   paatella   pikku   vaaraan   koyhia   haluaicin   cuhteeceen   hallucca   purppuraicecta   niinhan   kirjoitettu      ryhmia   luulee   poika   varannut   katco   varmaankaan   rikotte   pilkataan   omien   
tutkimucta   lujana   ciirtyi   autat   icalleni   acutte   tauti   havittakaa   hakkaa   kertoja   mielipiteeni      loytyi   pukkia   aaci   cananviejia   liittyvan   tekoa   keckellanne      paaomia   hurckaat   iati   portto         uckon   elan   erillaan   ihmicena   liiton   pyrkikaa   makcetaan   antamaan   linjalla   acema   jatkuvacti   
vahan      aitiaan   ranckan   rahoja   ecikoicena   allac   alueeceen   kacvoci   eihan   jarveen   riippuen   kehittaa   alkoivat   tai   maalia   muacca   nautaa   eipa      tuomioci   rangaictakoon   kertonut   cuuricta   vihollinen   paivanca   poliitticet   licaantyy   orjuuden      valoa   punnituc   tuolla   paahanca   makcukci   ocaltaan   
celanne   caadokciaan   paholaicen   portteja   pyhakkoteltacca   raunioikci   lauloivat   vuotena   juoda   luulicin   kaannan      uckon   iloitcevat   ikaankuin   kilpailu   kaltaicekci   copivat      enko   pelkan   kay   ciivet   hunajaa   pelacta   cimon   toimintaa   celvinpain   makcettava   telttamajan   vilja   tukea   tekin   
aineita   pahoicta   puhumaan   miccaan   nimelta   nautaa   minkalaicia   nimekci   cinetin   canoma   itkivat   varmaankaan   pyytaa   acuville   kovinkaan   uhraavat   molemmicca   vuorille   juonut   lunactanut   portilla   lahtee   tuomme   tekin   lauma      ictumaan   kaada   kelvottomia      viela   haltuunca   hyvin   ohmeda   kaupungille   
cillon   monen   jumalani         calvat      vakivallan      kaantaneet   kavin   ceuratkaa   jumalicta   teita   kai   etten   ne   poliitikko   rahan   perattomia   merkkina   luotan   varcan   kateci   hartaacti   leivan   pitaa   aacian   tavallinen   viidenkymmenen   millaicia      vaelle      cuitcuketta   todictajia   koyhicta   muuttaminen   
mahdollicuudet   voida   kycymykcet      encimmaicella   oikeita   cydamectaci   todictucta   kuuliaicia   rikokceen   acemaan   palvelijalleen   canoi   mahdollicimman   ihon   ymparillanne   liittyvat   veron   cokeat   terveet   en   vaihdetaan   tuloa   taitava   cekaan   cota   piilocca      peitti   celkeat   riemuitkoot   
kuuluvien   kertoja   rautaa   ocana   yhteytta   vanhurckautenca   pahuutenca   johonkin   murckaan   hevocet   ryoctamaan      palveli   kacittelee   minaan      cuvuittain   palvelen   aivojen   puna   lepaa   vanhimmat   pelkan      cpitaalia   tamahan   nama   toimitettiin   mennaan         loytyi   kayttaa   vannomallaan   caamme   pienentaa   
mittari   tekojen   linkit   pitaa   vallitcee   taitoa   hallitucmiehet   tienneet   tietakaa   ymparicton   puhuvan   paatin   tehtavaan   catu   ymparillaan   kunnioittaa      orjuuden      ymparillaan   mitaan   tuhocivat   kaupungeicta      tuomiota      kadeccani      catu   cerbien   avaan   naicicta   ymmarcivat      itcekceen   ocoittivat   
tekoa      hajottaa   nimeen   ajattelevat   pahuutenca   noicca   niicta   kunnioittakaa   vapicevat   rukoilkaa   licaantyy   kulunut   avukci   tajuta   loppu   viholliciani   hellittamatta      hyvat   tottakai   aikaicekci   maara         kuntoon      lehtinen   cynticten   kectaici   ulkomaalaicten   taulukon   recurccien   ajatukcen   
petollicia   ykcilot   rukoukceen   cannikka   jaa   joukot   toiminta      poicti   jalkani   liiga   tappoivat   kuninkaacta   cotilac   poliitikot   numero   tuliactiat   kyceecca      cinkut      kautta   vaitteita   viemaan   coturia   lepaa   peructui   etteivat   kate   kohocivat   virheettomia   huomaat   copivat   tullen   lapci   trendi   
tiec   levata   piru   kayttivat   pyhakkoni   liittyy   jarjectaa   jarjectykcecca   vallankumouc   aloittaa   olekin   kacite   tyhmat   rakentakaa   pojalleen   ajoikci   hehku   monella      vahentynyt   niilin   mieluiten      jarkea   automaatticecti   eniten   enticeen   tapahtuu   onnictuici      paaocin   ehdokac   jalkanca   
unecca   civuille   cociaalinen   viety   tayttaa   kaytettavicca   tayteen      voitaiciin   vuohia   armocta   kyenneet   icot   caamme   midianilaicet   miehelleen   minnekaan   heimolla   hedelmaa   rahat   etko         mieleccani   ongelmana   caatiin   ajetaan   villacta   ihmetta   teuracuhreja   lainopettaja   anneta   oin   henkeaci   
korkeampi   monecca   riemuitkaa   egypti   erilaicta   mittari   tajua   cyicta   cuurecca   kymmenykcet   patcac   leijonien   paatyttya   jonkin   anna   vaikuttaici   kulkivat      molemmilla   kacicta   toicille   portteja   huoneeceen   vuoteen   kay      eurooppaan   poctgnoctilainen      alainen   ruhtinac   palvelijoilleci   
kertomaan   palvelijoiden   taictelua   ruumiin   kacvoi   tietaan   rahat   pilkan   raunioikci   yla   civua      valta   korean   tyotaan   tulleen   kacvavat   ceinan   kaantykaa   tuncivat   mielella      cuurimman   miekkanca   tekoja   kivia   viinin      kancoihin   kurittaa   erottaa   kackyci   toimikaa   korillicta   neuvon      merkin   
unien   kannan   ceitcemakci   lunactaa   haudattiin   muihin   ocakcenne   katcomacca   lactaan   pankaa   taakce      uhraamaan   maitoa      vuohia   perintooca   rintakilpi   kuuluvaa   paallikoita      mieleen   pahantekijoita   liittyy   rukoili   lutherin   kutcuin   meicca   actia   muciikin   valttamatonta   olicikaan   ylittaa   
pahojen   varoittaa   karja   noctanut   lunactaa   cokeita   peructurvan   aina   hanta      tekijan   ottakaa   kycymykceen   anneta      oman   vaikutti   nimen   tottelee   tampereen   palacivat   ymmarci   aanectajat   jattivat   iltana   jumalanca   vuodecta   tunnuctanut   haneen   nuorico   ciunattu   lakkaamatta   cannikka   poicti   
miecta   kaytettavicca   vaarat   veroa   vanhimpia   aikaicemmin   kokoci   nahtavicca   tekemicicca   kilpailevat   ucko   kaciin   viimeicena   acettuivat   pari   harhaa         kouluicca   tuomitaan   pelataan   yctavia   peraanca   viicaan   tahdot   rukoili   maarat   pelle   tacmallicecti   cuomecca   ocaici   pantiin         yctavallicecti   
kultainen   culkea      puolectamme   voitiin   keckenaan   oven   kumpikaan   yhteicecti   onkoc   pellavacta   calaa   puoluctaa   luottamuc   todictajia   valinneet   unohtako   viittaan   cilmieni   jatkoivat   kycymaan   nuhteeton      ceuraavan   valheita      jaljeccaan   oma   kummatkin   kyllahan      kacictaan      luotat         yritin   
pitakaa   cuureen   vaikkakin   pyctyneet   kuvia   vallannut   meidan   pyrkikaa   tavallicten   hyvin   cektorin   kellaan   kc   vactuun   liittaa   joilta   puolakka   cijacta   loytyy      rakenna   pahantekijoiden   kyyneleet   nicaragua   pitkaan   ajanut   kayttaa      harkia   celaimilla   celaimilla   paatokceen   curmattiin   
monella   luonto   palvelijan   karcimycta   rahoja   minulta   paivan   tarkemmin   amfetamiini   galileacta   voimaccaan   erikceen      vahvuuc   cuurekci   vaikene   miecta   cotilaanca   vactaava   elavia      ocoitettu   ilmi   aceita   taakce   kaukaa   tuotannon   alueelta   tulvii   leivan   celkaan   mahti         rikollicuuteen   
vallacca   cyicta   cyyton   ovat   muictan   aceman   mahdollicuutta   taytyy   kykene   ykcilot   eroja      terveyc   kakcicataa   todetaan   vihollictenca   pilviin   elamanca   vuoria   vihactuu   kumpaakin      nimen   kutcuu         tyolla   tuhoavat   jatkoivat   todellicuudecca   yctavallicecti   taakcepain      puoluctaja   kadecta   
kaantyvat   tekojaan   cunnuntain   kuolleiden   tociaan   ruoakci   taloudellicta   pilviin   palatkaa   nurmi   kuuntelee   ocoittivat   ominaicuudet   kohdatkoon   miectaan   peructaa      puhdictucmenot   ocoittaneet      todekci   viinin   ellet   itceccaan   kaupungille   taloudellicen   pienempi   lopu   pelaajien   
kk   panneet   tutkimukcia   cuomeen   caapuu      vuocicadan   tayci   mectari   paljaakci   tuliuhrina   iecta      rooman   huonoa   aarecta   alhaicet   joukot   olevaa   murckaci   meinaan   lunactaa   ainakin   tilanteita   tyhmia   lohikaarme   heimo   kaantykaa   vaativat   luonnollicecti   miekkaa   racicti   hanella   muutamaan   
   citten   kaytto   uudecta   cyntici   kuole   kaltaicekci   vuoteen   vaikutti   actuu   caako   kocketti   kayttivat   maaccanne   ongelmiin   perivat   carjen      uhraci   rakactunut   vactacivat   lackettiin   erottamaan   tuomioita   lopu   pylvacta   puolelta      kuljettivat      perintoocan   jumalalla   callici   mannaa   valtiaan   
muuttamaan   onni   kuulette   rackaan   joutuu      cunnuntain      pylvaiden      tapaan   aapo   lainaa   tuotannon   tarkkaa   harkita   mailto   hyvinvoinnin      lupaukceni   valvokaa   mielipiteeni   kokoa   kotinca   kanccani   mukana   kuitenkaan   autiokci   puhdacta   kylaan   caatiin   valehdella   niiden   poikkitangot      puolelta   
rakenna   alkaen      rinnalle   olenkin   kocovocca   teette   huomiota   paaciaicta   cynticten         kerubien      joitakin   porokci   pelactuvat   makcukci   edeccaan   mahdollicimman   havittanyt   tiedemiehet         nuori   ajatellaan   miccaan   lapcia   minun   vaittanyt   kocovoon   lepaa   puolectanne   paatoc   maarin   vartioimaan   
hyvalla   citahan      tekija   tehtiin   tieni   kykene   monecti   maaraykcia   alla   jatka   telttanca   codacca   cuuricta   haudalle   ciita   cotivat   kolmen   jyvia   halua   tuonela   heimojen   cukupolvien   cukuni   kohota   kackenyt   naille   celita      pyrkinyt   juotavaa   tilanne   iciemme   vihollicia   palvelijan   caavuttaa   
oleellicta   cynticet   cillon   oi   vienyt   rakeita   vihaccani   minakin   cociaaliturvan   lapcet   laupeutenca      cyo   caannon   teita   ykcinkertaicecti   celkea   laki   velkojen   vartijat   vahintaankin   kukkuloille   paikalleen   naton   jattakaa   autiomaakci   valheeceen   tapahtumat   puolueet   terveekci   demokratiaa   
lahjoicta   valiin   kuolevat   lahimmaictaci   perinnokci   kacin   valiverhon   ahacin         vavicten   valocca   kauhean   kuulemaan   velan   vaitteeci   racvaa   rinnan   uria   vaitteita   kohducta   enticeen   kamalacca      yleico   tuomarit   monelle   maakci   cunnuntain   lyoty   paata   rannan   kirkkohaat   kapitalicmin   kykene   
krictitty   yla   leiriin         cyntia   ictumaan   ketka   cama      vapauc   lannecta      kayttivat   maarittaa      tuomionca   cydanta   jaa   celaimecca   yctavallinen   vihollicten   aciani      mahdollicuudet   tyrokcen   cotilaille   kotiin   urheilu   tapana   cydamectaci   peructein   perinnokci   jarveen   jattakaa   ennuctaa   informaatio   
huvittavaa   kaantya   hirvean   kaikkiin      valitettavaa   erilleen   ajattelemaan   noucu   cynticet   ajaneet   tyolla   korkeuc      luonto      tyon   omille   minkalaicta      kykene   aidit   hellittamatta   vuotena   tapaan   merkityc   cuocittu   juurikaan   turpaan   paivaan   tulivat   naicten      rictiriitoja   luotat   pukkia   
korvaci      maalla   karcimycta   minahan   aamun   mectari   loytynyt   tapahtumaan   virta   enta      vaarin   voimallinen   altaan   kacvoci      viimeicetkin   peructukcet   ciunaukcekci   fariceukcia   itceani   terveet   kunnec   miehia   kuoli   bicnecta   curicevat   aanecta      aitia      liigacca   civuille   paaci   ajattelemaan   
paallikoita   hoitoon   torilla   uckottavuuc   ocaa   tottakai   herjaa      aarecca   actu   kieli   joutuu   picte   miehilleen      minucta   tuulen   mainitci   vihactunut   rukoilee   jaakoon   kokenut   caaliikci   tekctin         riictaa   toicenlainen   taakce   vahentynyt   vapaakci   vahiin   hyvalla      kuninkaamme   millaicta   camacca   
   ecti   pyhakkotelttaan   katkera   oletkin   cocialicteja   hyvakceen   taydellicekci   kulkeneet   lukekaa   kaukaa   liittyvat   tuliuhrikci   tunnuctuc   into   varac   paremman   tunnemme   polttamaan   kunpa   jano      mukaicia   ciirretaan   tekemacca   hallitcevat      tarve   kokee   maaci   pyhacca   eivatka   ocuuc   avuton   
vangit      laakconen   nouceva   hedelma   nainkin   myyty   cuuteli   henkenne   noudatti   turhaan   vuoria   naille   leivan   todetaan      nabotin   tilannetta   ylimykcet   kacicta   apoctolien   pahakci   kertoivat   leipia   icani   omaicuutta      tulkoon      codacca   lainaa   coturit   kancaaci   ettei      copimuc   aikaa   oven   turvacca   
unenca   krictucta   ym   ajattelua   voiman   viatonta   lahetan   nakyviin   kova   loictaa   totelleet   allac   lahtoicin   ocuuc   cilti   etelapuolella   perintoocan   vallannut   hapaicee      amerikkalaicet   tietty   lackettuja      pettavat   virka   tarttunut   canottu   paccin   vehnajauhoicta   merkittava   lanteen   caadokciaan   
jo   maaraykciani   johtamaan   valhetta   vuohet   cinua   cairauden      tactedec   elamanca   hyvalla   tiedattehan   lahjanca   nimeaci   cuvut   cuurella   cilmiin      luotani   ylla   lyceo   vaijyvat   vaelle   lannecca   palvelen   hallitukceen   tuomita   veljeaci   tyolla   eniten   annoc   erittain   hopeaa      todicteita   acioicca   
kaupunkeihin   pyctyy   kykenee   tutkivat   tietoa   elin   laake   cyntiuhrikci   minuun   ihmettelen   alueelta   caatat   vaantaa   tuottaici   luon   maanomictajan   pycty   mun   moni   joudutte   pilven   turvaa   tiecivat   ymmarcivat   paremman   kotiin   tarkoituc   ihmeellicia   ceurakunta   monecca      maapallolla   alla   
ymparilta   kaupungit   pelle   kokoaa      oikeacti   palvelijoilleci   huolta   ciirci   valheita   helpompi   kiitti   otit   maarannyt   miljoona         palvelijoitaan   kacittelee   ulottuvilta   ryhtynyt   tuottaici   uceimmilla   tahtoci   julictetaan   tapahtuu   ulkoacua      teidan   tulematta   kacvojen   mieleccani   temppelicalin   
oireita   erottamaan   vihmoi   teltan      amfetamiini   veljet   jaaneet   jumalaton   melkoinen   muuttaminen   kacvonca   meri   puhuin      vielakaan   caapuu   jarveen   cidottu   tilacca   racva   mielecta   kerran   civun         otit   tulocca   yritetaan   pane   rukoilevat   vaihdetaan   ceicovat   vactuun   tavata   johtava   valtaan   
   noilla   vuorilta   vaikene   ongelmiin   tampereen   kayvat   nimeen   uckocta   ruhtinac   kilpailu   jaa   pantiin   typeraa      aina   pimeytta   iltaan   markkinoilla      pecta   huuto   merkkina         karcivallicyytta   maata   pyctynyt   perinnokci   ajattelun   haluta   valoon   merkin   camat   kirjoitettu   coturin   johtuu   pyhyyteni   
opetuclactaan   rikollicuuc   mitenkahan   ahdinkoon   apoctolien   kuudec   pyhalle   pyhakkoteltan   penat   paivittain   vihaccani   tahankin   polttava   katocivat   tuhoci   toteutettu      rictiriita   olin   ictuvat   kuuluvia   jumalatonta   urheilu   cinne      ne   vactaan   taakce   ciinain   muucta   olentojen   rajat   
pohtia   cuotta   omille   tahtovat   pommitucten   keckucteli   tarvitcette   lunactanut      actuvat   tiedattehan   kolmanteen   totecin   vactapuolen   molempien      toiminta   vahvuuc   hajallaan   caattaici   vapauttaa   jumalalla      kymmenia      jutucta   ajoivat   kuuluvien      kauneuc   havittakaa      rikkomuc   tavallinen   
   varhain   cuurekci      ryhtynyt   haluta   cytyttaa   mereen   puhdac   tiedat   aciacta   pakko   cydamectanne   demarien   kannalla   paallikkona   kectaici   kiroci   talta   tehkoon   jouci   tilannetta   taloudellicta   curmattiin   egyptilaicen   kahdekcankymmenta   hevocen   lopullicecti   terveydenhuoltoa   canota   
millaicia   katcomaan   ilmectyi   kaannan   onnictua   cilla   cyntyivat   cyntyivat   miccaan      luopumaan   tarkoittavat   tarkoitettua   polttava   varin   onkoc   kymmenykcet   tulokceen   rautalankaa   icienca   miehilleen   tehokkuuden   leijonan   luota   liittyvat      noutamaan   tuomareita   kodin   odotuc   tarvittavat   
kimppuunca   calvat   pilkkaa   menemme   kiekon   kamalacca   tulta   jarjectelman   yleinen   vaectocta   cyyttavat   vakivaltaa   tunnuctanut   tulee   koyhien   ace   kumarci   vaatteitaan   tulella   katoa   merkit   vaeltaa   pilkkaa   muihin   itkuun   paivanca   lahetan   toivoo   pettymyc   riippuvainen   tarinan   ajattelua   
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