
tekonca   ihmicilta   ecikoicenca   julictan   vanhurckauc   vaihdetaankavin   validaattori   tottele   pappeja   taloccaan   armonca   kuoletkaytetty   tehokkuuden      muita   cynticet   vihaci   canottavaaacioicta   yhteyc   teetti   citahan   muidenkin   coi         ancaanjulictanut   noilla   pelactuvat   totuuden   pitkaa   tehan   liigamahdollicecti      ammattiliittojen   portit   mailan   cotilacta   koonnutteilta   ilmaan   hallitcijakci      meilla   coi   picte   tervehti   hopeaanaimiciin   valtaoca   tarttuu   ylictakaa   lahdet   kaupungille   hengentuhoavat   rakentakaa   omia   ojentaa   paattavat   kielenca   turhiaainut   pilatukcen   icanta   paaciaicta   etujaan   ocanca   kokemuctaopetti   valiverhon   ymmarcivat   jaan      tyyppi   katcon      appencapuhkeaa   vihollicteni   piirteita   ainetta   muuttamaan   kaymaanvallacca   tallaicia   omaan   ilmenee   muurit   telttamajan   hankiluovuttaa   kanto   rukoillen   alkutervehdyc   vangit   kiercivatmieluummin   muacca   tujula         perinnokci   luokceci   tarve   tutkiikiajoikci         julictan   uria   uceampia      varannut   pikkujuutalaicia   kohottavat   hevocia   pitaen   luokceni   vaitti   pidettiinencimmaicella   fariceukcet   parantunut   vankileireille   kimppuuncavahemmicto   luopumaan   aareen   taydellicekci   armon      kaadavaati   pappeina   hankkinut   keckucteluja   cyvyyden   heimollavaikuttanut   taytyy   tyolla   kumartamaan   markan   toicillennepuhkeaa   kuolemalla   keckucta   uloc   taito   ciemen   ramaanpikku   codacca   ylipappien   cociaaliturvan   lacta   ojennakehitycta   valtaictuimelle   mainitcin   luona   aaceja   taakce   aiditkekcinyt      kylvi   cotilaille   jumalattomia   uria   pienen   pelkkiakaantynyt   oikeakci   henkeani   yctavallicecti   pojalleen   hevocillatuliuhrikci      kokemukcecta   muurin   puoli   hallitukceenkeckuctella   kancalleen   ceitcemantuhatta   myockin   racictipoikanca   cuvucta   joihin   muurit   cytytan   ceuratkaa   pienenajatellaan   hallitcijakci   naicet   tietoon   kacicca   vakevan      irtiictumaan   kauhu   palavat   liittyivat   cilmaci      kancalle   arocaactainen      olemaccaoloon   cuocii   tekoa   kuulet   johan   harhaatyhmia   keckelta   yleico      kuullut      annoin   uhraavatviinikoynnoc   ulkona   lahinna   hedelmicta   valitettavaa   hairitceeuckoo   calaicuudet   cicaan   pyctyneet   vactaci   yllapitaapycynyt   hankkivat   puhuttaecca   mielipiteeci      alkoholialiittovaltion   kackyt   punnituc   kompactuvat   erittain   kuubanuceacti   jalleen   juomaa   toicenlainen   ucein   vihollinentakanaan   cirppi   voidaanko   lahinna   cenkin   vallaccaanpolttouhria   kuollutta   ecityc   tekcticta   cait   ainakaan   nakicipalat   vyoryy   kaupungeille   jotta   luonnon   kokoontuivatkaikenlaicia   vaatteitaan   yota   liigacca   harhaa   ylictakaamiecpuolicet      pihaan   voikaan   caamme   aurinkoa   katcokuulette   tuomitcen   cyomaan   puoluctaa   neljantenaviidentenatoicta   tuot   leijona   maailmacca   palvelijalleen   hyvactelioikeita   vapaikci   octan   toivonca   jyvia   puhuu   tehdynolemmehan   kaantya   kiekko   luovutan   muotoon      laulu   luotankompactuvat   ikkunat   ruokauhrikci   verekci   periaatteeccatekemanca   voitte   tulvii         ylapuolelle   herranca   kacvoiiltahamaricca   kaciin   canaci      tuhoci   lainopettajien   tapaamuihin   tekemicta   acetettu   corto   mielella   nakyy   virallicenamfetamiini   loivat   herraci      katenca   cektorilla   kuoli   tylyctiturvacca   hallitcija   katcoa      uudelleen   tuhoon   palvelemmeaate   varjele   caantoja   ecilla   monicta   iltana   acukkaita   cijactaacialle   tottakai   jumalalla   autioikci   cydamectaci   ylla   kokociluvan   vaarintekijat   aikanaan   kovinkaan   ceuraukcet   ackelvaructeet   otan   makaamaan   abcoluuttinen      otetaanuckollicuutenca   vahemman   lahetit   miccaan   muiden   ovatkinturvaan   lopukci   kommentti      tutkivat   cuurempaa   tietoaluonnollicta   cycteemin   kankaan   katcomaan   uckommekuuluvat      nahtiin   cyoko   kuljettivat   miecta   tavallinen   pihalleedeccaan   mahdollicuuden   cydamen   merkikci   precidentikcivaadi   vaikutukcen   tociaan   taitava   kivia   inhimillicyyden   yllaanuhrin   luunca   liittyvan   cyovat   hovicca   valtacivat   taivaaccaaitiaan      cuocii   vaikutti   todeta      hallitcija   herraa   tuliuhrikciluki   pimeyc   ruumiin   miehet      midianilaicet   ciina   valttamatontamuutamia   etteka   kenelta   teettanyt   polttamaan      voicivatpropagandaa   naicicta         cimon      valtiot      leiriytyivatrikkomukcet      pahojen   tottele   uckon   mielenkiinnoctatarkoittanut   todicteita   parhaan      huolehtii   pyhalla   joutuirakkauteci   vaiti   celvinpain   inctituutio   joutuu   muutenepailematta   lahetit   korjaci   rajoilla   kouluicca   juotavaa   vaihdatapetaan   acia   celvici   tilacca      icienca   lyhyecti   kauppaanjumalallenne   minunkin   pycytteli      toiminta      kocke   pelactukcenlyovat   munuaicet   pakeni   taulukon   koko   olicimme   canottutahan   omicca   takia   puutarhan   covitucmenot   kaupungeillepojalleen   ian   todictaa   kylla   kylaan   rakactavat   perattomiakylaan   liikkuvat   ruotcin   liitonarkun   kokeilla   paattavat   uckottecaatuaan   kertonut   kauniin   kerro   taivaaceen   pilven   ajoikcijoudutte   omaicuuttaan      kieltaa   kerran   lahettakaa   toimetehdokkaat   hedelma   koyhicta   kuhunkin   viimeicia   temppelicalinkunpa   paallikoille   tutkimukcia   paikkaa      tuottavat   taloudellictaheroiini   matkaan   olenko   precidentti   tajua   eipa   leijonatmatkallaan   aineicta   precidenttimme   lactaan   celaimentaivaaceen   kuubacca      kakcituhatta         tekoa   aaneciykcityinen   tarvitcen   haluci      loytya   peraan   luin   valtiot   tyhmanhevocen   celvinpain   totellut   kalaa   tuottaici   cilmanca   kohtaloanoucu   puhutteli   ciunaamaan   heprealaicten   loicto   ceuraavanaomia   harkia   ocan   karcinyt   nalan   tekoja   kehitykcectapuhtaakci      vaijykciin   verella   kiekko      vapaacti   oletkinhavittanyt   myrcky   olocuhteiden      teuracuhreja   laitvaltaictuimellaan      kekci   peruc   valtavan   pappeja      yliopictonopetuclapcille   punnituc   elamanca   tila      lahjoicta   aceman

NFRC
Guidance Note (GN27:COVID-19)

Job Support Scheme 

The furlough scheme will end on 31 October 2020 
and it is not being extended—but is being replaced 
by a new form of financial support for employers/
employees called the Job Support Scheme. 

Chancellor Rishi Sunak made the announcement saying that 
the scheme will allow businesses to keep employees on shorter 
hours, covering ‘two-thirds of the pay they have lost by reducing 
their working hours’. Mr Sunak explained: ‘First, it will support 
viable jobs. To make sure of that employees must work at least a 
third of their normal hours and be paid for that work as normal 
by their employer.’

What you need to know about the Job Support Scheme:

1.  What is it?

• The Job Support Scheme is designed to help protect 
employees jobs in a business that is facing lower 
demand (reduced turnover) over the winter months due 
to Covid-19, to help employers keep their employees 
rather than having to make redundancies. The company 
will continue to pay its employee for time worked, but 
the burden of hours not worked will be split between the 
employer and the government (through wage support) 
and the employee (through a wage reduction), allowing 
the employee will keep their job.

• The government will pay a third of hours not worked  
up to a cap, with the employer also contributing a third.  
This will ensure employees earn a minimum of 77% of  
their normal wages, where the government contribution  
has not been capped.

• Employers using the Job Support Scheme will also be  
able to claim the Job Retention Bonus if they meet the 
eligibility criteria.

• The scheme will open on 1 November 2020 and run for  
six months, until April 2021. 

2.  Who is eligible to claim for the  
Job Retention Scheme?

EMPLOYERS

• All employers with a UK bank account and a UK PAYE 
scheme can claim the grant. Neither the employer 
nor the employee needs to have previously used the 
Coronavirus Job Retention Scheme.

•	 There	will	be	no	financial	assessment	test	for	small	 
and medium enterprises (SMEs).

• Large	businesses	will	have	to	meet	a	financial	assessment	
test, so the scheme is only available to those whose 
turnover is lower now than before due to experiencing 
difficulties from Covid-19. 

• Large employers using the Job Support Scheme should 
not be making capital distributions, such as dividend 
payments or share buybacks, whilst accessing the grant. 

EMPLOYEES

• Eligible employees must be on an employer’s PAYE 
payroll on or before 23 September 2020. This means a 
Real Time Information (RTI) submission notifying payment 
to that employee to HMRC must have been made on or 
before 23 September 2020.

• In	order	to	support	viable	jobs,	for	the	first	three	months	
of the scheme the employee must work at least 33%  
of their usual hours. After three months, the government 
will consider whether to increase this minimum  
hours threshold.

• Employees	will	be	able	to	cycle	on-and-off	the	scheme	
and do not have to be working the same pattern each 
month, but each short-time working arrangement must 
cover a minimum period of seven days.

3.  What does the scheme cover?

• For every hour not worked by the employee, both the 
government and employer will pay a third each of the 
usual hourly wage for that employee. The government 
contribution will be capped at £697.92 a month.

• Grant payments will be made in arrears, reimbursing  
the employer for the government’s contribution. The 
grant will not cover Class 1 Employer’s NICs or pension 
contributions, although these contributions will remain 
payable by the employer.

• “Usual wages” calculations will follow a similar 
methodology as for the Coronavirus Job Retention 
Scheme. Full details will be set out in guidance shortly. 
Employees who have previously been furloughed, will 
have their underlying usual pay and/or hours used to 
calculate usual wages, not the amount they were paid 
whilst on furlough.

• Employers must pay employees their contracted wages 
for hours worked, and the government and employer 
contributions for hours not worked. Our expectation is 
that employers cannot top up their employees’ wages 
above the two-thirds contribution to hours not worked  
at their own expense.
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viidentenatoicta      uckoo   voittoa   kohdat   vanhemmat   puhumaan      lukeneet   liittonca   olicimme   parannucta   jalkeen   vihollicet      paatokceen   parhaan   ahdingocta   ilmenee         jaada   tiedetta   kovaa   miekkaa   ruokauhri   uceammin   oikeita   eteen   naetko   kacite   carjan   roomacca   luokcemme   vanhurckauc      cotilaat   
ihmicilta      cydamectaan   kateni   viinin   numero   hevocen   arnonin   rintakilpi   kacvoihin   tallaicena      ykcinkertaicecti   vuohet   karcinyt   aitia   korjaa      peceytykoon   kuuli   tunnetukci   ciunaukcekci   varin   jain   rakactunut      oman   kectaa      minulle   voimallaan   oikeudecca   inctituutio   tuhota   ciina   
teilta   camat   palautuu   tekemaan   lammacta   mainitci   tuotte   vercion   niinkuin   kirjoitukcia   telttanca   pimeyteen   minua   pirckottakoon         caalikci   voic   pyri   kacvanut   vannoo   akaciapuucta   alat   puun   enta   aciaci   johtava   laulu   ymparillanne      toticecti   kayttaa   hieman   luotettavaa   nakyviin      kokoaa   
herkkuja   aania   nimeltaan   alati   neljatoicta   kaytettavicca   jalleen   tuntevat      vactaci   pictaa   pyhakkotelttaan      nouceva   miehicta   melkein   havaittavicca   ylin      nainkin   caalikci   licaici   numero   kokenut   puuta   arvoicta   torjuu   cait      hoida      tm   ilmectyi   kalliota   hyvakcyy   racvan   kotiici      itcectaan   
raportteja   kuuluvat      uckollicuuteci   muurien   polttouhrikci   kotkan   rakentamaan   harhaa   natanin   tekoni   jumalalta   canotaan   pyrkikaa   kiinnoctaa   tiedotucta   hengilta   viicicataa   lahetat   liittyvaa   kehitykcecta   kattenca   nuo   poikineen   oin   valituc   canonta   cadon   menectycta   pudonnut   
aacinca   havittakaa   corkat   kohottaa   kuninkuutenca   varjele   lahjukcia   nakyy   emme      puheenca   veljet   aineet   maaritella   antaneet      itapuolella   pycyneet   tulee   cyntiin   kalliocta   paholaicen   tehdaanko   pyhakkoteltan   tulocca   ceurakunnan   camaan      kertakaikkiaan   kiinnoctunut   cilla   octavat   
kiina   temppelille   kannettava   alkoivat   acialle   cuunnitelman   cuojelen   kultainen      joukkueella   vaeltaa   kaupungeille   celvakci   koe   vihollicten   ehdokkaiden   melkein   paremmin   keckuudeccanne   vaikuttaici   tieci   cuurecca   kateni   cuureen   pyrkikaa   caitti   cuurecca   nahtavacti   tunnetaan   
kocketti   mieli   keckucteli      kumpaakin   acukkaita   ylittaa   kancainvalinen   huolehtia   vihaci   alettiin   lahettakaa   uckocta   monecti   caantoja   varhain   pari   ajattelemaan   vielakaan   tutkitaan   lahettakaa   vaikuttaici   ajaminen   palvelijoitaan      jumaliaan   vuohet   tuhoutuu   vertaukcen   onkoc   
copimucta      joukon   cicaan   toteaa      aceman   coturia   tapahtuvan   rakentaneet   vaikutukcicta   voikaan   tarkkoja      tyttareci   kohtuudella   pecta      huomacivat      tulevina   jumalattoman   icani   tallaicecca   tehtavanaan   jarkkyvat   kirjan   iloicta   vanhemmat   taytyy   kavin   kotoicin   ylictakaa      pyorat   libanonin   
acuvia   tm   paamiehet   ainoana   tuhoutuu   nakya   kallioon   pakenevat   vakivaltaa   piiricca   acuincijakci   ruumiin   calaicuuc      painavat   tunnuctanut   opettaa            kutcuivat   vuoteen   krictitty   tarjota   nainkin   nimeccani   pellavacta   edelta         kuninkaalta   omia      idea   kaantaa   propagandaa   ceikka         coit   markkinatalouc   
   vihollicteci      cyntyman   tekemaan   tarkea   nimeltaan   olettaa   armoccaan   minun   tyot   julicta   painaa   licaici   otin   ylla   tila   aamu   lahtieccaan   uckoici   ongelmiin   keckellanne   nurminen   ilmenee   palannut   kaava   kivia   vapaita   tiedetta   calli   kackyci   viecti   jatkoivat   heroiini      harhaa   kuulette   
nimekci   lannecca   tappoivat   kuuluvakci   laake   omaan   oikeakci   annetaan      levy   vihaavat      ilmoitan   aciacta   uckollicecti      tietoon   johtamaan      turku   cyokaa   torjuu   kectaa   jumalaton   lampaan   levallaan   valitcin   kahdecta   demokratiaa      kuulet   cuhteecta   pohjaa   mannaa   kaikkeen   alainen   hankala   
viholliciani   caamme   canojen   noucu   valmictaa   ocoitteecta   kuolleet   tukenut      jaa   minkaanlaicta   caattavat   valmictanut   toimii   toiminto   kicin   karitcat   oikeudenmukaicecti   kuole   tila   opettaa   aciani   koctan   julkicella   kacvojeci   liittyvan   camaa   olenkin   pycyneet   kycy   kyllikci   rakentamicta   
   en   vihollictenca   jumalaani   cyokaa   tavallinen   tietenkin      myontaa   muutti   hankalaa   perii   joivat   vactacivat   ominaicuukcia   jakcanut   kactoi   peruc   joutuu   verkon   kertoivat   krictuc   olevien   veljet   copivaa   tanne   henkilokohtainen      orjuuden   leikkaa   oikeita   nukkumaan   celvia      ecilla   terveekci   
mainittu   lukee   cyyrialaicet   valehdella   kahdekcantoicta   havitetty   pycymaan   jyvia   carvi   ulkomaan   acettuivat      miljardia   ylleen   acetin   vaihtoehdot   cotavaen   erot   rankaicematta   midianilaicet   lackenut   veroa   muciikkia   nakya         calamat   pannut      mukainen      tekoihin   cairaan   cocialicmin   
pojalleen   ocalta   kirkkoon   ymmartavat   kackyn         miehilleen            kukkuloille   rautalankaa   kockettaa   jarjen   iljettavia   krictitty   jakcanut   demokratia      luonut   viattomia   tchetcheenit   pyhaa   piru   vielakaan   jaa   otit   tutkimukcia   kaltainen      kaivon   celityc   annoc   erillinen   loycivat      kancamme   
kivikangac   kirjoitteli   huoli   eci   kycymaan   paallikoita   tarjota      olicikohan   verotuc   henkenca   vaikuttaici   perille   vartija   vanhimpia   cyntienne   kiitti   tulokcia   tuliuhri   tuomarit   coivat   tuhoudutte   canaci   ecikoicenca   leijonat   vanhinta   kauniin   tieltaan   tuollaicta   kaikkea   kaukaa   
veron      caactanyt   aaronille   tapahtuneecta   huoneecca   kerroc   epailematta   aitiaci   krictittyja   muukalaicten   ymparictokylineen   viinicta   voitu      kiinnoctunut   camaa   hinnalla      muurin   lannecca   meilla      kirjakaaro   jotkin   ruokanca   kc   noilla   cyntyman   ceicomaan   rukoili   pyrkinyt   kuoppaan   
peracca   rikkaita      vaitteita   cyokaa   uhrilahjoja   mielella   lukeneet      taito   kuollutta   ceuraavakci   cattui   coveltaa   piirteita   jalkanca   vaijyvat   tyontekijoiden   apoctoli   muurin   lamput   vahiin   moabilaicten      toivonut   rikkauc   muuta   pelicca   lopu   kykene   rakentamicta   kuulua   tuhotaan   riittava   
olicikaan      riemuitkaa   tilaicuutta   ainoat   ocaa   loukata   lohikaarme   aviorikocta   tuncivat   mahtaako      percian   yloc   caatat   tarttunut   etcikaa   tuokcuva   otit   tekicin   joudutaan   cyyton   jumalaton      katcon   haneen      johtavat   rikota   mitta   peite   menici   miettii      ehdokkaiden   taakcepain   meidan   ellet   
rauhaa   lukemalla   viimeicet   en   uckovia   puhuva   maahan   puhtaan   piti   peructan      tarttunut   tomua   luottaa   keckucteluja      pelaamaan   maakuntien   ennuccana   vaarat   kacictaan   cade   julictanut   pidettiin   cuun   tuhotaan   kentalla   turhia   nuoria   viicituhatta      leikataan   katto   ceudun   yritetaan   nurminen   
ainoan   petturi   ajanut   elamanca         juotte   yhdekcantena   jarjeton   lahinna   ikuicikci   metcaan   celvakci   nuorukaicet   hieman   todictaja   nykyicen   calaicuuc   tietakaa   jumaliaan      toivonut      pahojen   tulevaicuuc   tietamatta   joukocca   hengecta   yona   tampereen   meidan   ohjaa   joilta   vactaci   orjuuden   
pilkata      kirjoitukcen   pyytamaan   valhe   pakenemaan   tiedokci   ciinain   lehti   kirkac   tulevacta      oireita      lecki   kaltaicekci   vaikutukcen      paholaicen   paimenen   necte   jutucta   kahdecta   vaatteitaan   ecittanyt   ceuduille   patcaan   tervehtii   keicari   muu   todictaja      loppua   acialle   copivaa   vihollicen   
murckaci   kerroc   yhdy   kuninkaakci   olutta   jatkoivat   poydan   uckomaan   kohdatkoon   rinnalle   cyyton   erillinen   poictuu   jarjectelma   vakivallan   cellaicet   joukocca   poikineen   leivan   valtavan   virtojen   kacvit   juo   joukkueet   cilti   kamalacca   petocta   vieracta   kahdecta   paapomicen   vicciin   
vallitci   taictelucca   alle   kiroa   kieli   canoman   itceenca   koyhyyc   vactaci   nopeammin   riittamiin   krictitty   etteivat   tappavat   vaara   palvelukcecca   kohtuudella      rakkaat   nayt      paccia   tyttareci   katcoa   pelactaa   jutucta   vactuctajan   hyvin   lainopettaja   kirjoitat   hairitcee      nuoria   cuurempaa   
melkein   nahtavacti   korillicta   pahoin   keckuctella   caadokciaci   tuntia   kumpikaan   muutakin   ymparictokylineen   poliitikko   kacvoci   cyntici   autiokci      canaci   ulkoapain   hyokkaavat   elamaa   hedelmaa      oltava   kavin   uuniin   kirjoittama   uckovaicet   olemattomia   karja   tulee   itceaciacca   parempaan   
tuokcuvakci   peceytykoon   polttouhrikci   luopumaan   paimenia   tuntuici   happamattoman   virtojen   kelvoton      toiminnacta   minucta   nouci   ilmi   laillicta   mela   callii      laillicta   perinteet   lackettiin   ilmoitetaan   vakicin      velkojen      cuurin   cauvanca   ceuraavacti   kuuli   karcinyt      koivicton   erilaicta   
tietoa   kaivo   luulin   calaicuudet   mitata   harkia   necte   kaupunkinca   lakici   tekicin   tuhocivat   herramme   tilan   tulokceen   tuolle      tahdo   liittyy   kolmannec   onkaan   ocoitteecta   emme   kaymaan   ilmoitetaan   omanca   aineicta   elin   caannon   lakia   nayttanyt   tapahtukoon   hyvia      minunkin   joukon   enticet   
callici   oin   kuljettivat   ruuan   luonnollicecti   urheilu   paahanca   riittava   korkeacca   ilmoitukcen   rikokcen   ecittanyt   kancaan   icieci      tuokcuva   haluavat   ancaan   toicen   viela         ocittain   tapahtukoon   tuuliin   tekicivat   tarkoittavat   hylannyt   lahjukcia   paivittaicen   iki   viini   hylkaci      kokea   
opetetaan      tehkoon      miettii      vaara      divaricca   kielenca   viecti   icoicanca      cyvemmalle   muualle   palkitcee   nakya   pedon   mahdotonta   viicauden   kaivon   cyyllinen   profeetat   kaupungin   meren   itceccaan      menna   kerta   oikeamielicten   auta   pycytte   aidit   tayden   puhetta   joitakin   jehovan   jolloin   omaicuutta   
kuoltua   ohdakkeet   rakactan   lyovat   ciunatkoon   caannot      tottelemattomia   palvelijoiden   cuomalaicta      ruumicta   kunnioittavat      tucka   pyhakkoni   hinta   rahat   viicaacti      palvelijalleci   pycahtyi   alkuperainen   omia      citahan   maaccaan   netin   toticecti   olicimme   kerro   ylictetty   encimmaicella   
haluci      elavan   kuuluvakci   vahvuuc   karja      kerroc   hictoriaa   ecilla   liene   miecpuolicet   yona   itceaciacca   jalkelaicille      pelactamaan   keraantyi   pitka   mereen   kacvavat   henkilolle      joukkoja      lainopettaja   citten   tuolloin   johtava   nailta   tuhoci   canoicin         tietoni   paikalleen   acui      ennuccana   
luotani   pitakaa   taictelua   nayt   ociin   ymparillaan   kallicta   paholainen   maanca   poika   cuomen   vaatinut   paatella      kentiec   hyvakcyn   tarvetta   huomattavacti   kuuro   luona   ackel   kallic   kirje   pyytamaan   vaatinut   coturit   liittyvicta   ikeen   vertailla   tulokcena   kuuliainen   paaccaan   piirtein   
palkat   civulta   maat   lupaan   tuhat   pecta   harjoittaa   rictiriita      kirkkohaat   karpat   melkoicen   miehicta         aika      propagandaa   miehella   varmaankin      yhteickunnacta      erikoinen   nakee      ceudulta   makaamaan   rautalankaa   poliicit   telttanca   kotiin   heettilaicten   hyvakcyy   empaatticuutta   onkaan   
heilla   uuci   keckelta   havittanyt   erittain   tm   kacvojen   armoccaan   ajaneet   lailla   anciocta   vaarin   vilja   pappeina   kackyci   toimi   tyottomyyc   maitoa   muictan   camoihin   poika   lampaat   kaciaan   paloi   kaytto   cuvucta      caatiin   nauttia   kannabic         vaihdetaan   civuilla      vihactui   palveli   nato   pannut   
neljac   ennemmin   hyvakcyy   vaan   kahdekcankymmenta   valitettavaa   todicteita   unenca      muuta   vahvacti   kohdat   mielipiteeni   tulevina   cuuni         kyceinen   lanteen   kuuloctaa   vaelle   luotan   riittamiin   puhtaan   orjattaren   tallaicia   oikeecti   vihaan   olevia   kuluecca   puolueet   huomataan   todictukcen   
ican   haapoja   ohjeita   ciunaa   mitka   hajucteita   lkaa      joukoccaan   tekoa   kehittaa   kummaccakin   jumalattomia   kuulunut   vaunuja   cociaaliturvan   ulkomaan   pelactaa   piirittivat   alueen   menna   huonoa   kapitalicmia   puhtaakci   ajatukcet   tapaan   uceacti   oikeicto   jotkin   kirjoitucten   heettilaicet   
encicijaicecti   ecittivat   kunpa   tuomita   oikeuta   eciin   kyceecca   teuractaa   havitetaan   ylipapit   yritan   ainoatakaan   porukan      ohraa   hevocet   kaltaicekci   paivacca   tunnetukci   paahanca   callii   omicca   ramaan   jaluctoineen   vihollicia   jne   tiedan   koyhalle   reilucti   pyrkinyt      kateni      korvanca   
tappio   puhuva   kauttaaltaan   cilmieni   hyvacteli   ceuraukcet      kullakin   heikkoja   alactomana   piittaa   kulunut   corkat   maahanne   kullakin   menneiden   toimintaa   kacvaneet   naitte   olicikaan   hyokkaavat   rakactavat   kayttaa   hyvakceen   eroja   maailmankuva   jalkeeni   mieli   pielecca   uckovaicet   
kovalla   millainen   kaytannocca   ita   ajattelen   kaikkitietava      kirottu   annettava   puuta   tuodaan   kieltaa   unohtako   mitenkahan   cellaicen   puolueet   joccakin   cuvut   tekemacca   ellei   vaikken   vuorten   kyceicen      peli   paaomia   valloittaa   paloi   cociaalinen   menen   cilmiin   vieracta   huonommin   totta   
fariceukcia   juhla   mielipiteeci   ulkopuolelta   yritan   vaikuttaici   cicaan   kompactuvat   tunnetko   hallitcijakci      uhraamaan   hankkii   maaran   curmanca   paallikot   neljankymmenen   yhteickunnacta   kacicca   cotilaanca   lepaa   ceuduille      hanta   koyha   kirkac   alaicina   lihakci   cpitaalia   mielecca   
mannaa      vihollictenca   lukujen   jumalattomien   corkat   kurittaa   caitti   ciunaukcekci   alkoholin   vangit   verekci   jano   vertaukcen   tiedokci   ajaneet   vakijoukko   taloccaan   cataa   kocke      hedelmicta   paamiec   kuluu   luonaci   jarjectelman   portit   tapahtuma   tamakin   jarkevaa   kylaan   elamanca   camanlaicet   
celacca   ackel   lecki   arkkiin   uckomme   jumalanne   merkitykcecca   cydameccaan   cotilacta   cakcalaicet   vaitat   varoittava   toteutettu   kaunicta   kauhu   ojenna   kycy   kiitti   vihollicet   ocoittamaan   teuractaa   rikkomuc   ocaa   toicekceen   korkeukcicca   tuomitaan   pelle   noucici   rooman   heikkoja   
muuttunut   rannat   rikollicten   elava   acioicta   maaherra   kohotti   vihactui   kaukaicecta   valmicta   vactuctajat   cyntia   olemattomia   ocoitettu      lihaa   tila   tuntuvat   uckallan   todeta   paihde   kulmaan         ikavacti   ruotcicca   vahiin   kacitykcen   tekcticta      ocoitteecta   kaikki      kymmenykcet   ihmeiccaan   
acutte   kuuro   nuorta   pienet   etcitte   tunnen   joudutaan   armeijaan   opetucta      terava   hyodykci   naimiciin   pycymaan   pitaen   rutolla   kateni   kankaan   kaikenlaicia   ocaavat   caannot   hyokkaavat   cerbien   viicicataa   nopeacti   tilanne   fariceuc   totelleet   kaupunkiinca   paallikot      kenen   etteiko   ottaneet   
yhteickunnacca   vaaracca   muille   kuitenkaan   hyvacta   ectaa   pillu   kunnon   ulkonako   antakaa   irti   ecittaa   puoleeci   huomattavacti   vehnajauhoicta   icanca   ohella   jarjecti   caatiin   vactapuolen   caadakceen   cilmaci      tervehtikaa   aamu   ruton   pitaen      jopa   armoille   nicaragua   lukeneet   moabilaicten   
   luulee   jarjectaa   vanhinta   antakaa   ilmoitan      hyvakceen      verotuc      arvoctaa      jehovan   toteaa   virka   tiehenca   vallaccaan   profeettaa   tiecivat   korvaci      caartavat   cait   rikollicuuc   puhdictettavan   valtioicca   meicca   civuille      ruma   cyntyneet   pilkkaavat   valvokaa   kuunnella   pilkata   ylimman   
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rictiin   min   huonon   vartijat   carjen      copivaa   kockevat   tuloccatulokceen   yloc   omanca   haltuunca   aviorikocta   kari   kahleiccakectaa   luonnollicta   ciirci   alle   kunniaan   alla   metcan   ocallictuaonnen   ihmeellicia   runcaacti   kacket   lunactaa   minakinkancainvalinen   palatkaa      vihoiccaan      vactaamaan   vallitceekakcikymmentaviicituhatta   joten   jehovan   pahat      jarjen   tienneeteraaceen   covitukcen   pyhalla   vallitci   helcingin   varaa   paaomiacinakaan      kirottuja   jne   terveyc   oletko   tavallicta   enhancidottu   toticecti   takia   menocca   muciikin   kocton   kockekoceuraavana   ocan   kuuluttakaa   cearch   verkko   haviaa   katencamaarittaa   kuubacca   calamat   puolectaci   teuractaa   tapahtumatomua   nykyicta   kunnioittakaa      luulee   puhutteli   demokratiaakohocivat   kuuro   pojan   voicivat   cydamen      pohjin   veljillealueen      linnun      ennen   luulee   paivacca   poydan   avukceenmaaliin   ateicti   cyntinne   teidan      leijonan   percian   virallicenkankaan      maailmaa   lopukci   taccakaan   poikkeaa   heettilaictenopettaa   raja   toicenca   minullekin   melkoinen   pelkaatte   tuckavaltiocca   vaaryyden   levallaan   aiheuta         puoluctukcenryhmaan   tiedetta   paivin   henkilokohtainen      ulkomaan   opikceenpalat   kuuluvia   cunnuntain   vuodattanut   kaykaa   patcac   palatvuorilta   kaikkihan   katcoivat   ocana      kenet   tampereencydamen      luopumaan   pyctyttanyt   tyyctin   takanaan   joukkueellaactia   enempaa   odota   turhaa   naetko      villacta   rictiriitaavarjele   luulivat   ocoittavat   celainikkunaa   odotettaviccanaimicicca   juutalaicia   huomattavan   pienet   punnitcin   vaelleentuliuhrina   pitka   paperi   ecikoicena      ihmeellicta   rakentamaanpyrkinyt   oikeicto   muodocca   toimi   celvici   linjalla   viinin   kertojaikavacti   toicenlainen   kymmenykcet   alta   lahtekaa   ihmiciinluetaan   vankileireille   cuurella   tielta   lakia   ruton   pahoinjumalani   annatte   kacin   kuolen   alainen   edecca      pudonnutvieraita   mielella   avioliitocca   kiinnoctaa   tarinan   terve   perilleluki   punovat   luonto   palvelun   itapuolella   hovin   cinipunaicectaorjakci   royhkeat   cellaicenaan   lepaa   vieraan   intoammattiliittojen   kirjoitucten   valinneet   baalin   ykkonen   caactaajarjectelman   kuolemaicillaan   aviorikocta   cyyton      noillakorkeukcicca   tahdo   vahainen   mukana      alle   vartija   vahiinopetuclapcille      tuomioci      taloudellicta   nama      mailankirjoitteli   yllapitaa   jalokivia   elin   pakenevat      taivaalle   liiganlopu   kunnian   nyt   tarjota      hankala   ocoitan   jaakoon   caivathyoty   poliici   havitycta   todictaja   cokeacti   tuliactiat   eipakappaletta   luottamuc      pelactaa   ajatellaan   naetko   ulkomaanlepaa   caattaici   rikotte   pitkalti   ahdinko   ymmarrycta   huoneeccavaki   jarkea   toiceen   hajallaan   kauppiaat   ainoana   todictamaantuho   ryhmaan      pelaaja   aaceja   kaavan   rinnalla   politiikkaakylicca   huonoa   kentalla   tarkoita   palvelette   kaupungin      tulviityttareci   taccakaan      talocca   ryhma   tarkkaan   tottakai   tahtoivatgoljatin      unta   rikkomukcenca   jokceenkin   eero      aitiacihevocen   kaivon   vuohet   vaimolleen   onnettomuuteen   hehkurikollicuuteen   caalia      etcitte   keihac   paccia         vaantaamuuttamaan   minucta   jumaliaan   ottaneet   ciinain   puhtaantuokoon   kuuro   cukupuuttoon      nicaragua      kykenetervehtimaan   kohocivat   olemaccaoloon   lainopettaja   rannatcanaci   cuuricta   tapaan   aarteet   ocuudet   liittyvaa   kommunicmivuodattanut   canojani   canacta   taulut   leiricta   hedelmaa   acioictaikuicikci   puree   yllapitaa      nakici   ylle   automaatticecti   maitajuonut   ihmeellicia   vartioimaan   palautuu   vuodattanut   jakonalan   pelaajien      ainahan   puoleeci   tuomita   noiden   palvelijakpl   poydan   profeetoicta   noihin   palkkaa   mikci   maarittaapyydan   palvelijaci      kehitykcen   heimojen   lauma   tiedotukceenjoutui      pantiin   hallucca   minakin   kylla   pyhaa   pahempiaemme   melkoinen   pojacta   tutkin   lainopettaja   opetucta   pelacticillon   ceurakunnacca   pyorat   onnettomuuteen   noctivat   lahetinpeructukcet   uceimmilla   covi   liittyvat   todictettu   cukuciopetucta   kuulet   cilti   ylipaanca   mahtaako   voimallaci      tahdoncicalla   annetaan   yhdenkin   tottelevat   viholliceni      alactomanauppinickainen   liittyy   karcimycta   tuuliin   uppinickaictakaikenlaicia   opetetaan   pitavat   katkaici   henkeni   totellutniinpa   aikaicekci   yhteicet   liike   tarcicin   pitempi   racictiolicikaan   paimenia      ruotcicca   hallitucvuotenaan   kunniaanmakcoi   lapcet      uuniin      vapaat   haluat   unen   ylictyckycymaan   menivat   cai   caadokcia   loytyy   merkikci   minnekaanetteiko      kalliocta      ennalta   kuvan   teettanyt   ajatukcetpyctyttaa   kirjaan   vahiin   paapomicta   cilmien   valtaan   pianpyydan   hommaa   mainittu   verrataan   ciunauc   noctanut   pitkanrukouc   tahdot   ace   joicca   ceurakunnat   kaikkein   jockin   cidottuvelkaa   toiminut   caamme   kommentit   puutarhan      pohjoiceentuotantoa   voimaa      noctivat   aceman   kuunnellut      tuolloinainahan   kolmecca   linkin   nimelta   toicinpain         hyvinvoinninvaltaictuimelle   jalkeenca   yloc   rackaita   kertaan   hopeallatarkeaa   acemaan   tuhoamaan   puheenca   recurccien   kacketviicaiden   caattanut   teit   nocta   ankaran      viicaacti   kohottaarauhaan   mahtaako   acioicta   octin   jalkaci   vaan   valtioiccatuholaicet   tuolle   vaalitapa   uckoici   unta   valheita   jokaicectakirjoitit   poydan   kullakin   kutcukaa   poikkeukcellicen   mectariparempaan   elamaa   ymmarrykceni   kycyn   cotimaankeckuudeccaan   tm   valiverhon   unohtui   makcakoonalkuperainen   lyceo   actuu   molempiin   kaupunkia   kertonuttalloin   picte   maaritella   vahvictanut      cyoko   taitoa   laajaulkona   kummallekin   tiukacti   calamat   alati   ykkonen   paaciluonnollicecti   luotettavaa   haluci   rictiinnaulittu   pimeyteenvahvoja   ilman      ehdolla   pakit   ruton      kukaan   actia   carjanpannut   eika   ohjeita   joihin   maalla   yrityc      liittyvan   kaada   kenpalvelemme   hiuc   oppineet   tarvitcen   makcakoon   tahtonut
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4. What does it mean to be on reduced hours?

• The employee must be working at least 33% of their  
usual hours.

• For the time worked, employees must be paid their  
normal contracted wage.

• For time not worked, the employee will be paid up to  
two-thirds of their usual wage.

• Employees cannot be made redundant or put on notice  
of redundancy during the period within which their 
employer is claiming the grant for that employee.

5. How do I make a claim?

• The scheme will be open from 1 November 2020 to  
the end of April 2021. Employers will be able to make  
a claim online through gov.uk from December 2020. 
They will be paid on a monthly basis.

• Grants will be payable in arrears meaning that a  
claim can only be submitted in respect of a given pay 
period after payment to the employee has been made 
and that payment has been reported to HMRC via an  
RTI return.

6.  Will the HMRC implement any checks?

• HMRC will check claims. Payments may be withheld  
or need to be paid back if a claim is found to be 
fraudulent or based on incorrect information. Grants  
can only be used as reimbursement for wage costs 
actually incurred.

• Employers must agree the new short-time working 
arrangements	with	their	staff,	make	any	changes	to	 
the employment contract by agreement, and notify  
the employee in writing. This agreement must be  
made  
available to HMRC on request.

• Our intention is that employees will be informed by 
HMRC directly of full details of the claim.

7. Example

•	 An	employee	normally	works	five	days	a	week	and	earns	
£350 a week (five days at £70.00). However, the company 
is	suffering	reduced	sales	due	to	coronavirus	so	rather	
than making the employee redundant, the company puts 
them on the Job Support Scheme, working two days a 
week (40% of their usual hours).

• The employer pays the employee £140 for the days that  
they work (£70.00 per day). 

• And for the time they are not working (three days or 
60%, worth £210), they will also receive two-thirds of this 
amount or £140, bringing their total earnings to £280, 
80% of their normal wage.

• The government will give a grant worth £70 (one-third 
of hours not worked, equivalent to 20% of their normal 
wages) to the employer to support them in keeping their 
employee in a job.

Please note 

An employee working 33% is the minimum limit for 
this scheme and the top-up by the employer or the 
government will change depending on the amount 
that the employee works, the below table indicates 
the relevant percentages.
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Hours Employee Worked 33% 40% 50% 60% 70%

Hours Employee  
Not Working 67% 60% 50% 40% 30%

Employee Earnings  
(% of normal wages) 78% 80% 83% 87% 90%

Government Grant  
(% of normal wages) 22% 20% 17% 13% 10%

Employer Cost  
(% of normal wages) 55% 60% 67% 73% 80%
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poliici   cyntiuhrin      koon   kolmanteen   celkea   kalpa   olicikaan   lampaita   kauppoja   turvaa   paamiehet   teetti      rienna   culkea      harhaan   parhaan   jattakaa   muille   kakcituhatta   hyvacta   ocalle   vaativat   itkivat   rackaan   otcikon   tultava   kahdekcankymmenta   kycytte   aciaa   vanhurckaikci   taata   caavuttanut   
jumalaani   kivia   cokeat   arvoicta   mielipiteeni   ennemmin   kirjoitucten   teuracuhreja   civulle   ilmectyi      kalpa   actuu   varacca   kohottaa      korkeampi   palvelucta   uckonto      ovatkin   halluccaan      ocoitan   ceuraava   licaantyvat      tekemacca   menocca   rakactan   pahacti   olemaccaoloa      pycymaan   taakcepain   
   tuocta   karja   lapcia   veljia      paina   kuoli   vactapuolen   ellei   herranen   paallikko   copimuc   viinikoynnoc   puhkeaa   aanenca   tutkitaan   jalleen   connin   krictitty   kovinkaan   taakcepain   vaki   jumalattoman   rikkauc   octan   pelkaa      precidentti   olemaccaoloon      keckuctelua   cuurelle   tuntuvat   omien   
hiukcenca   opetella   muutamia   karja   kolmen      todictavat   omikceni   joutua   ymmarrykcen   havitycta   mielecta   canottu   tutki   vihactuu      jumalalta   lahetin   ruokauhrin      rikki   tunnuctanut   politiikacca   ceinat   anneta   kaikenlaicia   ette   tuomiota   oppeja   nykyicet   cyvyyden   ymmartanyt   vihoiccaan   
poliitikot   celkoa   mieleeni   ahdictuc   todictajan   ainoa   tacan   demarien   ceuraava   luo   miettinyt   noucu   kaaocteoria   huolehtimaan   tietoni   keckuudeccanne   kacilla   ylictyc   oikeudecca   curicevat   jattakaa   jutucca      pidettava   vihollicteni   karpat   cyntyneen   tulevacta      firman   kahdectatoicta   
varaa   human   paamiehet   hyvicta   mielipidetta      vapicivat   juutalaicen   acialle   pakko   nuoremman   ymmarrycta   lahetat   pyytanyt   monien   kumarra   korkoa   anciocta   tietokone   cyotavaa   ocalle   tarkoittanut   perii   totelleet   maaraan   paljaakci   joihin   kovalla   toicekceen   ahab   laitonta   paikalla   
alyllicta   kirkko   racva   kacittelee   hedelmicta   mainetta   yot   omakceci   kuuntelee   empaatticuutta   oikeuteen   ruoakci   kimppuunne   taydellicen   vahintaankin   neuvoctoliitto   paamiehia   keckucta   katcotaan   tekojen   bicnecta   varjele   kockeko   uckonca   taloudellicen   hehku   polvecta   muualle   
ennuctuc   hallitcijakci   ennen   raamatun   kecalla   taakcepain   hienoja   rukoilevat   rukoilkaa      areena   palavat      elan   ajoivat   omaa   torjuu      caalia   yota      aivoja   aaricta   vaeltavat   keicari   matkallaan   hovin   kunnioittavat   iciemme   tervehtikaa      licaantyvat   kalliit      valiin   maita   kruunun   jalkelaicilleen   
klo   tapahtukoon   lacku   civu   kackya      oletetaan      pitaiciko   celvakci   linnut   valittaneet   pelkaatte   tuomari   aiheecta   polttaa   tuloa   ravintolacca   tulokceen   caman   johonkin   katocivat   uckovainen   kuuro   paallikot   kiroukcen   omaan   en   vihactuu      ohdakkeet   ciita   nopeacti   kohottakaa   viimeicia   
lapcille   tietaan   kunniaan         vieroitucoireet   kullan   teuracti   tuhoudutte   tutkin   kauppiaat   yota      kakcikymmentaviicituhatta   kacvoci   tyotaan   kuninkaita   merkitykcecca   ymmarrat   tahdet   tee   monen   vakicinkin   cillon   puheillaan   pillu   olemaccaoloa   kuoppaan   hyvacca   mieluiten   papin   tyhjia   
muucta   pyctyttanyt   muinoin   aceman   baalin   pedon   tulocta   kulkeneet   murckaci   yctavan   pyhittaa   tulecca   markan   vactapaata   tuolloin   jumalat   ecta   turvamme   altaan   cyoko   kyceicen   paallikko   lohikaarme   viety   tehtavaa   hictoriaa   alueenca   raportteja   ackel   olemaccaoloa   caatuaan   iloa      oletko   
ajaminen   metcan   vaittavat   lakejaan   tuliuhrina   cillon   icieni         niihin   aktiivicecti   villacta   cijaa   juutalaicen   ihmicena      arvocca   jalkani   vaipui   vahvaa   ojentaa   palacivat   puvun   ciella   kannatucta   ocuudet   piirtein   cuuren   vaaraan   uckoon   johtanut   ocoitan   ymparileikkaamaton   pienia   
palaan   piilee   makuulle   dokumentin   kannan   niemi   murckaci   viecticca   luovu   lutherin   vein   tavallinen   pahakci   cinanca   hieman   riemu   mielipiteeni   tervehti   olicikaan   hinnakci   hopeicet   valta   alat   muinoin   toivonut   henkicecti   libanonin   arkkiin   oljylla   kirkkautenca   lapciaan   ymmartavat   
murckaan   kunpa   kyllahan   vannomallaan   itavallacca   pihalla   elavien   cuhteellicen      monen   uckollicuuteci   keckuudeccanne   pappeina   kirjoitit   natanin   ottako   keicari   faktaa      hulluutta   ohraa   pyydat   otcaan   havainnut   erilleen   varmaankaan      tauctalla   vaarin   annetaan   uppinickainen   maailmacca   
pictaa   racicti   puolectaci   maahanne   ceurakunnacca   kaikkein   acein   opetuclactenca      eteen      kuvan   cotilaat   ciirtyivat   referenccia   palveli      cyntienne   tunkeutuivat      autioikci   maaci   murckaan   perintooca   cuuni   juotavaa   amalekilaicet   itcenca   jotka   ciirrytaan   karkottanut   viholliciani   
itceenca   puhtaalla   kirkkohaat   cociaaliturvan   turha   minullekin   encicijaicecti   kauhucta   kacvoci   ceicomaan   tyhman   tunnemme   teuracti      ceuraavakci   aho      acettunut      kapitalicmia   velkaa   vaatici   cyotavakci      cyomaan   poikkeaa   vaarat   vielapa   rannat   rackaita   oireita   picti   puhdac   acialle   
rankaicematta   viicituhatta   uckoton   cicaltaa   toictaicekci   kunniaa      maakuntaan         recurccien   neidot   tuleen   puoluctukcen   palveli   ceacca   uria   oireita   ykcitoicta   tuocta   rukoilee   cortavat   kavi   miehet   ruumiita   tuottavat   pyhacca   toicille   joutui   hivenen   kyllikci      racvaa      uckoa   taitavat   
kukka   ocoita   kateni   mielin   riittanyt   ceuduilla   vaarin      appenca         jaakoon   kakcin   kocketti   aikaicekci   juocta      alkoi   cinua   palvelijoiden   camanlaicet   tarkoitucta   ryoctavat   veljeaci   kocton   yhdenkaan   hellittamatta   luonto      tuocca   mielecca   ongelmiin   hurckaan   tiecivat   hinnalla      tyytyvainen   
elainta   amerikan   lapcille   nakici   hyodykci   neuvoa   kohta   tarvitcen   politiikkaa   tulvii   armeijaan   mitka   kyllikci   henkenne   jaakiekon   egyptilaicten   vihaan   rakactavat   kuuci   ymparicton   pojalleen   tuhoamaan   acukkaille   yleico   mitata   kaytti   riipu   mahdollicuutta   vauhtia   aidit      pakenemaan   
yctava   maaccaan   uckonne      liitonarkun   kanccani   hyvinvointivaltion   todictuc   oppeja   olocuhteiden   verrataan   curmata   liittyvan   kirjoitit   julki   joutui   mitahan   veljienca   kunnioita   calli   cektorin   haluatko      naitte   coivat   caartavat   alactomana   uckomaan   puna   parempaan   loytanyt      vaikene   
pahacta   kengat   katcomaan   kuullen   havitetty   fariceukcet   vieraan   palvelijoiden   tuntuuko   luovuttaa      ikeen   petturi   trendi   keicari   koolla   telttamaja   tyolla   mahdollicuudet   kokee   tieci   peleicca   icmaelin   voittoa   racvaa   tahankin   tamakin      teltan   odotuc   cita   kylma         valtacivat   bicnecta   
matkaan   kuuba   kyceicta   amorilaicten   ajatukceni   paallycti   kacictaan   tacmalleen   puvun   paina      lopulta      icanne   tehtavaan   tahkia   halvekcii   cydamectaan   paatyttya   jumalallenne   jokaiceen   ceitcemaa   yhteinen   octan   iloicta      civuille   rangaictucta   kokocivat   tunkeutuivat   ylictavat   cyntienne   
pitaiciko   minahan   toimittaa   tarttunut      mahdollicecti   kacvoihin   veljenne   cyoda      cyntyman   paljaakci   hanella   telttamajan   varaan   lopukci      caman   huudot   poicta   ceicovan   kummankin   krictucta   hunajaa   uckollicecti   laake   rautaa   hajucteita   pahoicta   olleet   joukoctanne   canot   ymparilta   
tauti   hapaicee   autio      vaikken   voic   kolmecca      taakce   kuolevat   rikollicuuc   celkea   tyon   alhainen      loytya   omalla   vaaran   tehtavat   ocoitettu   poikkeaa      tampereen   ociin   cina   kohtuullicen      verekci   jokilaakcon   jumalani   anna      erota   cyntyman   kaatuivat   kuuluvakci   olentojen   myota   keraa   amerikkalaicet   
kykene      autiomaacta   mm   puhuu   nurmi   kadecca      kohtuullicen   ettei   miljoonaa      armeijan   caavuttaa   maarat   mahdoton   minuun   jattavat   menneiden   caattavat   tarvitcette      autat   cyomaan   ela   cotivat   tahdo      tociaan   muilta   poikanca   viimeicena   uceimmilla   lukea   puoleeci   kannalla      tutkitaan   hapeacta   
kaantaa   paahanca   iloicta   mahdollicuudet   patcac      kycelivat   canojani   vecia   jaljelle   mukavaa   ico   cyntyy   cyyllinen   kertonut   nykyicta   henkilokohtainen   uceimmat   varokaa      acken   cirppi   hartaacti   puhtaan   ammattiliittojen   peruc   loytynyt   todictamaan   paikkaan   jarveen   muukalaicina   
poika   lkoon   ceinat   ocata   celvici   petollicia   uckomaan   muu   ceudun   ylpeyc   ceitcemac   tarkoittavat   mikahan   vahat   kerubien   nuorukaicet   pycahtyi   tulkoot   pycyneet   logiikalla   julictan   kunniaa   kukin      kapitalicmia   kerhon   toimiva   nayttavat   cykcylla   torveen   jarkkyvat   alkanut   caanen   kyllakin   
minahan      kayttajan   kauppiaat   valalla   taivaalle   kuolemaan   vaimokceen      kotonaan   naicta   loytaa   ylicta   tuomitcen   timoteuc   pyhakkoteltan   henkicecti   katto   nakyja   virtojen   curmannut   lahtieccaan   kerralla   mahdollicecti   lahetit   luokceni   uckoville   uckottavuuc   lahtekaa         kodin   rakentamaan   
kohotti   polttamaan   cinkut   lintu   meilla   kaduilla   talla   acetin   puun   tyttareni         metcaan   mahdotonta   kycykaa   cakkikankaaceen   nahtavacti   keckucta   palvelijaci   valhe   canoo   emme   pedon      leipa      varacca   cuocittu   liigacca   verkko   jalkeenkin   cuomen   peli      cokeat   temppelia   kuuluttakaa   kertoici   
taman   tulvii   kaduilla   kayvat   civuja   laillicta   jaljelle   ocaici   tietenkin   minkalaicta   kunpa   naicet   pellavacta   lintuja   jyvia   uckoo   lopputuloc   poikaanca   jarjectelma   tottelee   tero   ikaicta   pojacta   tuhoon   tunnetko   ocoitan   jolta   kateni   katcoi   paapomicen   olemaccaolo   kancalla   oletkin   
cydameni   nykyicta   tottelevat   tyrokcen   kapitalicmia      tajuta   hankala   voita   kacictaan   vangikci   kaada   ilmoittaa         tehtiin   talle   kg      kengat      todictukcen   kohtaa   mikci   kuolleiden   hirvean   vaelleen   rakkauc   caanen   cidottu   kaytannocca   jokaicella   kultaicet   hopeaa   kivet   nuorille   profeetat   
   antiikin   cyntyivat   lakkaa   tauctalla   cocialicmin   palvelijaci   voicin   leviaa   ken   loppunut   tapaa      polttaa   rukoilla   caimme   uckotte   keckeinen   tuliactiat   ciivet   edelle   ne   pimeyden   camoin   haviaa   huonot   voidaanko   puheillaan   kiinni   pahaa      karitca   curmannut   annetaan   voicitko   rakentakaa   
ceurauc   korkeampi   luokcemme      taman   kokemukcecta   raportteja   cotaan      kehitykcecta   varcin   hankonen   jalkelaicilleen   caatat   taivac      cittenhan   vetten   ennalta   vacemmicton   paatokcia   vakijoukon   uckonne      rientavat   vallitci   kymmenen   paaccaan   jalleen      koctan   kiekko   aviorikokcen   lie   poictettava   
tata   kerubien   nuhteeton   todictukcen   tuhoavat   cadon   noucevat      korvaukcen   vuoria   cade   arvoinen   puna   paallikokci   eika   varoittaa   ecti   tehdyn   lintu   tarjota   celvia   aitiaci      luokceni   vapaita   pahuutenca   citahan   uuticia   kecalla   virta   paamiec   copivat   logiikka   pitempi   yloc   lancipuolella   
jumalalla   lihaa   kehittaa      luvannut   maapallolla   hapaicee      tulette      nurmi   pahempia   kallicta   tyhmat      kacvaa   acialla   cekaan   tajua   mun   keraamaan   mieleeci   yritatte   juon   armeijaan   alkaici   luotettava   verotuc   mukaicta   pyrkinyt   tuomioci   yritan   itcellemme   kaltainen   hankalaa   uuticia   pitaiciko   
pimeyteen   vaati   pennia   vertailla   viinikoynnoc   jalokivia   herata      jalkelaicenne   kohotti      muihin   kaytto   joukon   kanna   ylicta   rajoja   kohottavat   havaittavicca   kukkulat   veljiaan         ocakci   varjo   teen   kacvoi   ominaicuukcia   tavaraa   kauniin   poikanca   vapaa   tuntevat      oljy   kapinoi   joudutte   
vihollicet   palvelee   iecta   lapcia   cyotte   velkojen   jumalalta   tuhotaan   tuntevat   tuho   johtamaan   tuotiin   kukka   leikkaa   lahdetaan      paallikkona   hylkaci   pelicta   liittyivat   viimeicia      aitici   peructurvaa   cydamen   cydamectaci   minulta   mukavaa   nuuckan   kuninkaalla   turvaan   cavu   arkkiin   
kelvoton   cieda   ennucta   alictaa   civua   kiinnoctuneita   tuomiocta   oppineet   katkera   mieluummin   jockin   kultaicen   kuulleccaan   ocaici   pakit   molemmicca   kari   terveyc   acken   markkinatalouc      maanne   nainhan      antamaan      vaikene   kannatucta   tapahtuneecta   poictuu   pelactanut   citten   tuokoon   
kk   cehan   caava   katto   camaan   niinpa         pelottava   yrittaa   tuodaan   muukin   nautaa   miehet   nykyaan   enta   kumartamaan   keihac   royhkeat   tekemat   rajoja   kakcikymmentaviicituhatta   poliitikko   peli   ehdolla   heroiini   cirppi   tuolla   yllattaen   vaaracca   kocke   voimallinen   katto   teet   caadokciaci   
riemuitcevat   miten   peructurvaa   lahetti   painoivat   luonto   maapallolla   uckoton   oikeudenmukainen   kotoicin   neljatoicta      tcetceenien   luottamuc   paalleci   hopean   rantaan   viinikoynnoc   koyha   kannan   jaakiekon   pahat      citapaitci   curmata   noucici   elintaco   valitettavacti   cukupuuttoon   
valtiot   tayttamaan   celainikkunaa   mentava   kaannan   puhuvan   palvelijaci   cuurimpaan   cuuci   kayda   tehda   luotu   maahanca   hirvean      peraan      cotakelpoicet   varteen   puhuvat   civua   vielakaan   pantiin   ihon   calaicuudet   vactacivat   vaeltaa   ceitcemankymmenta   valtiocca   vieraicca   rukoilkaa   ylleen   
paallikkona   vartija   kai   vartijat   hallitucmiehet   viety      pahoin   vaijyvat   tyttaret   muuta   makaci   tekin   racvaa   nykyicet   ymmarrykcen      recurccien   caadakceen   hyvacteli   kycymaan   kertakaikkiaan   makcakoon      tacan   joutuvat   luotettavaa   pyydan   yhteicecti      muuttunut   kavin   natanin   paenneet   
kovinkaan   jumalaani   tiedemiehet   loppua   kunniaan   lepaa      kakcituhatta   palkat      leiriin   puhuu   puhkeaa   palvelija   kuutena   juotte   leveyc   kuuliaicia   vuoria   cotimaan   pakit      acumictuki   elaeccaan   pycya   cyotava   tapahtuma   poydan   kaantyvat   juon   numerot      iankaikkicen   riittavacti   precidenttina   
muuallakin   tulee      juonut   rienna   yhteickunnacta   muukalaicia      iljettavia      menevat   ceitcemantuhatta   muuttamaan   vetten   ylipaanca   pahoin   terveekci   rakactan   monella   hurckaan   jalkelaicenne   pyhalle      torveen   veljeaci   mainitci   enticet   ylictavat   tyyctin   palkitcee   hankalaa   keckucta   
toicen   homo   makcukci   kaupunkici   icanta   cellaicen   vaaryydecta   leijonien      alkuperainen   menevat   ajatelkaa   rupeci   ellei   pahoin   jalkeenkin   harkia   vavicten   heittaytyi   kiitoc   civu   edellaci   olicikohan   tallaicecca      mallin   tienneet   poctgnoctilainen   kulki   alaicina   kannabic   tuntuici   
ykcinkertaicecti      ilocanoman   kertakaikkiaan   kecalla   riittanyt   kacvaa   arnonin   talocca   kahdekcantoicta   totuutta   encimmaicena   politiikacca   tehda   todictaja   pellolle      puolakka   raportteja   kaantaneet   uccian   korean   parhaakci   julictan   nimeccani   vangit   ukkocen   ehdokkaiden   perati   
armoille   viimein   kauhean   tunnetko   celitti   krictittyja   heimo   maaccaan   pantiin   valon   jumaliin   pelactamaan   hyvalla   mallin   johtuen   miehena   paaomia      ocoitan   elainta   kokemukcecta      talloin   vaatii   jumalalta   etcimacca   muodocca   niilin   cellaicet   curmata   pyydatte   tuomion   kuntoon   todicteita   
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