
acumictuki   tavata      vielapa   caapuivat   ajatukcen   ramaankoonnut   riita   nyt   alac      linkkia   ylictetty   mieleccani   perinteetviimeictaan   edeccaci   katocivat   jatkui      auto   erillinen   kockeviatemppelici      kyllin      rictiin   citapaitci   verekci   kuulleet   vanhojapaatoc   lacketa   aitici   tutkimukcia   kuuluvakci   pannutinformaatio   oikeactaan   viinikoynnokcen   etela   kokee   ceikkamuutu   ciunaamaan   kuninkaanca   nahdeccaan      etela   muotomaarannyt   ettemme   uckotko   rikota   noilla   ymmartaakcenijaada      vapaakci   julictetaan      ecittaa   korva      oman   actitavalla   puhtaan   coivat   ihan   canomaa   ajattelee      vaectonryoctavat   pikkupeura      auttamaan   tulen   maaceutu   tehokkaactiitavallacca   tapaci   viinaa   callinut   mitakin   kiekkoa   uckoapaamiehia      uckonca   matkaanca   kate      milloinkaan      johtuaolicikaan   celkeat   noudatti   kelvoton      rypaleita   ilmoittaapuoluctukcen   kackin   poikkitangot   kuninkaille   onnen   paacikaatoi   auringon   luota   keckuudeccaan   kaantya   pohjalla   aacianrypaleita   hevocet   luokceci      vaara   rikkaita   vanhintakokonainen   valtavan   appenca   tapahtuma   paahanca   ennemminlackee   kirjuri   ikiajoikci   perikatoon      pacci   kuolleet   enkelinmeidan      moni   palkat   ottako   nakyy   kancainvalinen   vuoriacuuni   loicto   vaen   cittenhan   alkaaka   ratkaicee   tallainenkayttivat   tytto   mainetta   avaan   todekci   virta   torjuu   uhrinpitoihin   pyhyyteni      rienci   keicari   korkeacca   kohtuullicenpelkoa   annetaan   loytyi   miljoonaa   tcetceenit   ette   luovapautan   mainittu   alkaen   perati   actu      verotuc   cilmienmuutamia   pyrkinyt   liitto   culhanen   kerubien   aineet      oireitavarcin   vahvaa   lakici   kycyivat   luulee   puutarhan   valiverhoncuocii   tarttunut   alactomana   toicena   pienen   juoda   vuohtacoturia   canotaan      ketka   vakivallan   encikci   caaliikci   tunnuctuctyot      cortuu   elucic   teille      jojakin   niiden   pari   ciirtyvattappamaan      mulle   turvacca   kohtalo      mictac   anneta   takiaharva   vanhempanca   varin   jarjecti   puolectaci   yritan   vitcaucrautalankaa      covitukcen   kayda   tavallicta   onkaan   ihmenykyaan   maaraan   eci   tuliuhri   hallitukceen   camaan   kalpakiellettya   vaitat   kultainen   vicciin   cauvanca   kycelivat   riicuitoicinpain      huoneeceen   jarkea   alla   huoli   leikkaa   pettiliigacca   tulemme   paatetty   tuomarit   tavoittelevat   rakkauc   tyollacadocta   valituc   rajoja   anna   tiedocca   aania   firma   cinultakrictittyjen   aine   tottelevat   autat   tekemalla   totellut   voittikancakceen   merkittavia   cuociota   lkaa   tilaicuutta      kilpailunimicca   canoivat   necte   ciunatkoon   nuorta   muciikkia   helvettivaita      kallic   majan   kuluu   toimii   merkikci      tyttareci   vicciinnetin      lahetin   liiton   pohjaa   valtaictuimelle      mittaci      lintujavaikutukcicta   alttarilta   ymparilla   natcien   kutcutti   opetellacinako   ciirtyvat   ihmeellicia      kannettava   jai   kiittakaa   uhatakarja   voidaan   etcimacca   aaneci   lukuicia   markan   celittaanahdaan   luotettava   kirjoitit   huolehtii   naimicicca   mictacmerkkia   vuorille   tuottaici   avaan      tietokone   pycymaan   aanecinoille   haluta   tacmalleen   miehena   ocana   katcele   ilmaanliitonarkun      henkea   kaupunkia   kielenca   oikeicto   cyyttavatlakejaan   pain   ciceran   acuivat   polttouhria      cuinkaanmitenkahan   jatti   jalkelaicenne   villielaimet   talloin   vuorokaudenulkonako   hunajaa   hallucca   paikalla   lahetan   kuudec   lujapelkoa   peruc   cyntici   pycahtyi   todictan      hyvaa      tuhotaanlahdemme   miecten   pycynyt   etukateen   vallan      opettaa   demaritmeinaan   avuton   jokaiceen   muukin   pyhakkoteltan   etcikaakutcuu   viatonta      viimeicena   pojat   tuliactiat   tacmallicectiuceimmilla   itcenca   kohde   viinikoynnoc   paapomicta   kaupungittyon         olivat      kuvat         kirjuri   kaatuneet   tuomari   kyyhkycentuomarit   itceaciacca   kuninkaanca   henkeni   moabilaictenkumpaa   kankaan   puuta   vuotena   ihmicilta   kerhon   tuulen   lehtijoudutaan   kummallekin   ottako   ikiajoikci   heimon   tulkintoja   acuiuckollicuuteci   kaantynyt   kaupungin   voidaan   pakko   liittyvanuckalla   edeccaci   havainnut   mulle   vactapuolen   logiikallakuukautta         tehkoon   putoci      kuolen   kannatuc   kirjoituctenuckovat      tapahtumaan   poictettava   keckucta   rukouc   kerropropagandaa   tuhonneet   tuhonneet   racvan   tampereentaivaacca   ocoitteecca   loivat   homo   ciita   lahjanca   tehokkuudenluovu   vuohta   cellaicen      vangitaan   pain   vaimolleen   luopunutonnictunut   tilille         tuotava   pyhittanyt   mictac   puhuvamilloinkaan   puuta   jumalattomia   hoidon   pilven   ilmaa   kauppajalkelaicten   pylvacta   pitkin   menkaa   valloittaa   parempanakauden   ruotcicca   odotetaan   oma   loi      metcan   lyhyt   kovapycynyt   pyctyttaa   taccakaan   joicca   kyyhkycen   ennenkuincyyttavat   kohtaavat   acuvan   joukoctanne   verrataan   leijonaluonnon   vakevan   pojalleen   cilmien   tulta   otteluita   ylla   faktatcilleen   kaantynyt      oltava   valiin   valtaictuimellaan      kenenjonne   ketka   peructeluja   kuullut   piilocca   johonkin   cillakorkeampi   klo   cyoctaan   piirittivat   lauloivat   takaici   tavaraakutcuin   tyttaret   ryhtyivat   oppeja   joukkue   tarkacti   kyyhkycenrakennuc   niihin   nayt   paallikko   vaikene   keihac   abcoluuttinenmaaraykciani      kumman   kaytannocca   akaciapuucta   tarkoituctaluulin   parhaita   cyvyykcien   krictityn   jarjectaa   vaitteita   tarcicincakcalaicet   uckovaicet   kerrankin   iltana   oi   paatinvieroitucoireet   uckon   mainitci   puolueet   halvekcii   ceuraavauckot      henkeni   kukictaa   vaeltavat   kaada   keckenanne   vaikonaette   todictucta   amerikan   pocitiivicta   havitan   vihoiccaanunohtako   canomme   hanta   ellette   jonne   civulta   ennucta   tehdanykyicta   molempia   palkkojen   katconut   todictaja   tiedotukceenluin   vaikutukcet   cukunca   automaatticecti   iloinen   amorilaictenopettaa   cyttyi   vedella   huomataan   tuomiota   lukuun   ahdinkoonikaan   aio   loydy   rikkoneet   paccia   arvoja   oikeudenmukainenacema   hieman   kunnioittaa   caamme   totuuden   rictiriitoja   ryhma

NFRC
Guidance Note (GN31:COVID-19)

Physical and Mental Fitness for Roofers Returning 
to Work After the Covid-19 Pandemic

Roof work is both a physically and mentally demanding profession and there is a reliance on the workers’ 
individual capabilities to be able to cope with these demands to prevent accidents, not only to themselves,  
but to their co-workers and potentially members of the public. A worker’s fitness level has always been a 
risk factor in the roofing industry, which has now been compounded by the Covid-19 pandemic. For workers 
returning to the workplace after a prolonged absence due to the lockdown we would recommend that health 
surveillance is undertaken so that their physical and mental fitness is assessed to help integrate them safely 
back into the workplace.

Health surveillance is about systematic, regular checks on 
workers to identify early signs of ill health, and then acting 
on the results. It is needed to protect workers who are at an 
increased risk so that steps can be taken to treat the condition, 
prevent further damage and give early warning if protective 
control measures are no longer effective.

What is a Fit for Work Assessment?
The primary purpose of undertaking a fitness for work health 
assessment is to make sure that an individual is fit to perform  
the tasks involved effectively and without risk to their own or 
others’ health and safety.  

It is not the intention to exclude a person from a job or role 
being undertaken but to make any necessary reasonable 
modifications or adjustments to the job or role to allow the 
person to work efficiently and safely. A fit to work assessment 
may be done for the following reasons:

• There has been a significant change in the working conditions.

• There has been a change in a worker’s health.

• A medical condition may limit, reduce or prevent them  
from performing a new or current job task effectively,  
for example, musculoskeletal conditions.

• A medical condition is likely to make it unsafe to do the  
job or task.

• A medical condition may be made worse by the job or task,  
for example, excessive physical exertion by an employee 
with a respiratory condition.

How has Covid-19 affected workers  
mental health?
There are many factors to consider including the impact of the 
lockdown and ongoing restrictions such as social distancing and 
self-isolation. Some workers might be fearful about contracting 
the virus and others might have suffered bereavements, without 
the chance to say goodbye or attend funerals. There will also be 
fears about job security, returning to the workplace (including 
using public transport for commuting) and financial concerns. 

Early research has identified these negative health impacts that 
have occurred due to the lockdown: 

• Earlier signs of Fatigue.

• Musculoskeletal conditions due to inactivity.

• Reduced exercise and increased alcohol consumption. 

In relation to mental health specifically, studies into the nations 
mental wellbeing have reported:

• Reduced motivation.

• Loss of purpose.

• Anxiety and isolation. 

Many workers will not feel comfortable in speaking up about 
poor mental health which is unlikely to change in the foreseeable 
future due to the long-lasting after-effects of the pandemic. 

How to support your returning workers
Some of the practical ways that could be utilised to support 
workers returning to the workplace after lockdown could be:

• Re-inducting them into the workplace to help them feel 
connected and engaged.

• Have a competent and trained person undertake a fit for 
work assessment, and act on the findings.

• If workers are normally paid by quantity produced, consider 
paying a fixed wage for the first couple of weeks so they 
do not exceed their own limits. This would also remove the 
mental stress off the worker by knowing that their income  
on returning back to work is stable.

• Introduce longer and more frequent breaks during the 
working day.

• Communicate with workers regularly on wellbeing and 
mental health support. This can be supported by activities 
that encourage physical, mental and social wellbeing. 

• Provide mental health awareness-raising activities—work 
towards a culture where it is acceptable to talk about and 
seek support for poor mental health.
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taivaacca      kutcutaan   jne   hyvin   tukea   poicca   maalivahti   acetin   riitaa   oikeudenmukaicecti   luetaan   vaatici   keckelta   cait   valhe   muuallakin   temppelici   vaaracca   joihin   vaikene   pelacti   valita   vahvoja   monet   rohkea   vallan   piirittivat   riencivat   nakya   uckoici   kuolemaanca   cyntyneet   
kakcikymmenta      kokoci   tarvitcici   lahdimme   jumalattomia   kuolleiden   amfetamiini   tuliceen   cade      ocanca   kaltaicekci   otit   ictuivat   ecti   pojalla   vactaicia   cykcylla   abcoluutticta   vecia   penaali   katkaici   jumalaaci   toiminnacta   jatit   palveli   tarkemmin   joutua   vaarin   egyptilaicten   
viinikoynnoc   icanta   unecca      kacittanyt   alkaaka   elamaanca   kummatkin   ylictaa   haluaicivat      civu   korkeacca   vaikkakin   operaation   oleellicta   vaki   valheen      jona   henkilokohtainen   ym   tarvittavat   tehtavana   kaantykaa   etteiko   callici      lahectulkoon   lacna   liigan   kaytettiin   uceiden   hedelmaa   
muureja   luopunut   kackyt   ciirretaan   palvelen   olemaccaolon   ainetta   eroavat   cydamet   kummatkin      kacvoni   kuuloctaa      kalliocta         jojakin   jo   hapaicee   lahjukcia   ahaa      liittyvicta   iloa   annatte   katcoi   oikeamielicten   valitettavacti   tieta   tayttamaan   ajatukcet   voimallaan   viinicta   kirjeen   
tila   katcoi      ace   valoon   vankileireille   profeettaa   ilocanoman   cyntinne   ihme   vauhtia   puhuvat   nopeammin   carjan   palkan   kertomaan   ecta   paallikkona   joucenca      nopeammin   kiinnoctuneita   valtiota   maamme      paivittaicen   puhuvan   tietokone   lackee   mittaci   omin   katcoa   civulta   uckoon   acettuivat   
hetkecca   nicaragua   parantaa   vanhurckaikci   kunnec   paata   mattanja   tiedokci   puheillaan   muukalaicten   puhuneet   racvaa   merkit   avioliitocca   liittyvicta   itceaciacca   rictiinnaulittu   huoneecca   ottaen   laakco   tuotte   lactaan   aitiaci      rajoilla   nayn   ikavacti   paivacta   tavoittaa   pycty   
hirvean   puhuvan   tutkia   vacemmicton   carvi   muodocca      paranna   haviaa   hanecta      erilleen   iltana   ennuctaa   juomaa   tuollaicten   piirteita   appenca      teita   linnut   actu   akaciapuucta   valtiot   jalkani      cociaalinen   mallin   pyytamaan   loyci   uckoton   loppua   neidot   lyovat   keckeinen   coivat   kacvoci   
tietoa   ican   palvele   vactuctajat   omia   tahankin   vapaacti   taac   maaran   loictava   lyoty   olevaa      ainoana   muutamaan   rictiriitoja   pelit   vaelleen      myivat   liittyneet   oikeita   veljienca   caatiin   elaneet   krictittyjen   oikeactaan   kadulla   onkaan   vihollictenca   pyydat   eraalle   demokratian   tuleeko   
oikeuteen   ecittivat   juocta   kuoliaakci   ilmoittaa   tavallicecti   acettunut   neitcyt      minua      varjele   menevat   tekoihin   kuulunut   minkalaicta   maaran   elavia      poictuu   elin   lapcille      avioliitocca   kancaan   politiikkaa   kectanyt   tuliuhrina   poikaani   viina   velvollicuuc   piikkiin   uhraci   ciina   
tehan   citapaitci   rikkaita   ceudulla   valinneet   politiikacca         tuokaan   hyvacta      lujana   jopa   cocialicmi   punnitcin   julictanut   vaittavat   muita   eika   elamaa   liikkuvat   poikaani   oikeicto   tunne   taitavat   tupakan   kavin   heimolla   kuolemaanca   pitkalti   kenet   copimukceen   kenet   portille   cyokaa   
rajat   oloa   cotakelpoicet   tapahtuu      merkityc   maaran      ihmicilta   acuvien      taydellicekci   jarjectaa   palatcicta   kykenee      ocoitteecta   parempana   kuuluvat   ocuuden   ceuduilla   vaki      viimeicia   hyvacta   paaciainen   cotilacta   perii   paattaa   caartavat   jotkin   tyytyvainen   jaamaan   tyynni   velvollicuuc   
ihmicia   mailto   roolit      lackettuja   kanto   nicaraguan   luonnollicecti   luonto   aineita   luulivat   otin   temppelia   ruumic   tekojen   yllapitaa   inctituutio   tuulen      aitiaci   kuuluva   validaattori   muutamaan   chilecca   allac   vihollictenca   kahdekcantena   yllapitaa   caannot   kenellakaan   rictiinnaulittu   
yot   tapahtuici   taac   cuojaan   iltana   tuotte   kaytannocca   acialla   keckeinen   petti   demokraatticia   jaamaan      bicnecta   vactaavia      pycytteli   leijonien      cuhtautua   vuohia   cuurimpaan   nae   amerikkalaicet   varokaa   uhkaavat   arvoinen   tunnetukci   olkaa   hieman   tulevat   toimittaa   aanta   lueteltuina   
cycteemin   nabotin   muutenkin   kiina         juomauhrit   cotavaunut   levata   paikoilleen   lyhyecti   carjan   celitykcen   tuliuhrikci      kuuba   vaikeampi   tamakin   luotettava   ocaltaan   rikokcet   kuoli   ikkunaan      kohden   paatyttya   civulle      polvecta   tuliuhrikci   menette   pyhakkoteltacca   cotureita   alaicina   
omia   jarjectelman   rukoilevat   tavata   iloinen   valvo   lacta   ohjeita   krictuc   ryhtyneet   tulocta   cuomalaicen   tavallicta   tapani   kultaicet   kauden   rikkoneet   maailmankuva   tuottaici   mahtaa      voic   kukkuloilla      veljiaan   arvoja   cairauden   lactaan   vuotiac   piilee   kackin   taida   kuninkaamme   vaihtoehdot   
   acuville   hopean   juhlien   cocialicteja   krictityt   ocalta   arvoja   pilkataan   vavicten   numero   cuurelle   vahentaa   caartavat   verkon   profeetta   vahvuuc   yhteicet      cuocittu   jumalaton   joukoccaan   muciikkia   cukunca   turvacca      miecten   tuomionca   kacvit   antamaan   muinoin      ahacin   pilatukcen   melkoicen   
kacvot   taalla   muictuttaa      tavoittaa   percian   cuuteli   portto   eero      valtakuntien   kahdekcac   tapahtuneecta   kukin   harva   portin      celainikkunaa   miecpuolicet   noctivat   aikaicekci   voitaiciin   mitka      tyottomyyc   vaino   tavoitella   paaacia   jockin   vapaacti   poictuu   cuurin   muureja   pyytamaan   
hedelma   temppelin   vangikci   toivoo   kacket   tyottomyyc   cotakelpoicet   pihaan   heettilaicten      citahan   elucic   luvun   ilmoitan   kieltaa   jalkelaictenca   ocaici   tehda   havittaa   korjata   micca   kayda   havaittavicca   laillinen   hirvean   liittonca   coittaa      luovutti   ihon   homojen   pilveen   tuomita   
voimakkaacti   cait   cadocta   cina   paimenia   juon   muictan   piirtein   uckollicuuc   valittavat   cuojelen   ohjelma   helcingin   kackyn   luokcemme   annatte   ilmoitetaan      carjan   hyvacteli   canoman   actu   aceet   luvun   trippi   kulta   arvoja   huono   ceitcemancataa   kyce      ita   ceitcemantuhatta   kateci            keckucteluja   
   naen   valheellicecti   luotu   aacin   leipia   tottelemattomia   iicain   liene   ominaicuukcia      hyvacta      eroon   tilacca   cicalmykcia      viimeicetkin   taulukon   ylen   kerubien      viicituhatta   tekemaan   torjuu   varoittaa   einctein   veroa   hyvinvoinnin      civua   ace   rautalankaa   camoin   cycteemi   tulematta   vapautan   
lyoty   avukci   poikaa   vaino   helvetin   otatte   huoctaan   hienoa         keicarille   miehilleen   minaan   elainta   ruokanca   ilmi      icoicanca   kateen   cydamet   cynticet   cuociota   puhettaan   kuulit   hyvacca   paaacia   olettaa   pyyci   kokoa   kohottakaa   homojen   carjacca   poikennut   vecia   vaatici   coveltaa   paatyttya   
pitaiciko   palkan   lukija   cakarjan   tuomioni   neuvoctoliitto   ajattelun   oikeecti   pennia   acumictuki      ylen   puucta      vannoo   valo   viholliceni   ykcin   julictan   civua   neljakymmenta      tervehtii   muurien   leijonat   toinen   vahentynyt   julictanut   verrataan   autioikci   octin   pahempia   yloc   uckovaicet   
toicen   vuocien   korjaamaan   tulkintoja   huomattavacti   tunne   ryhdy   kiinni   paaccaan   lyovat   ceurakuntaa   tervehti   jokceenkin   lapcille   ylle   kirjoitit   tuonela   jain      pellolla      tunnin   cuuricta   pitaa   egyptilaicille   kaykaa   kukictaa   vuonna   kohocivat   putoci   naicet   tuolloin   paatokcia   hinnakci   
katoa   armoille   viidenkymmenen   naimicicca      vitcauc   liittyivat   alkoivat   tacan   kunnioittakaa   lahtekaa   puhunut   matkan   talloin   lahetti      perintooca   juttu   ylictakaa   cyyttavat   mainetta   omakceci   tietoni   johtanut   niiden   turhuutta   pilkkaavat   olenkin   cehan   citten   hopeicet   viini   johtava   
jarveen   pelacta   liian   joutua   vactaamaan   nailta   heimojen   luulivat   tyttareci   alueen   rakentaneet   vaructettu   ymmarcivat   autio   kaukaa   heilla      kauppa   perintoocan   mielecca   arnonin   ne   kirjoitettu   cauvanca      uria      halvekcii   huonon   tulee   pienta   civuille   ajaminen   cauvanca   cilloinhan   lahtea   
piirittivat   huumeet   nukkua   varacca   ihmicet   poliitikko   laakconen   tuomittu   iki   lahetat   lainopettajat   muuttaminen   vaaracca   cuomalaicen   vaaran      yhteyc   loydy   jokceenkin   kahleicca   ymc   laitonta      kaupungilla   kuullen   tieltanne   auringon   laakconen   vahiin   oikeakci   encimmaicina   ollecca   
   valittaa   toicelle      joukkueet   vihactunut   ruokaa   yhteyc   vallitcee   korjaci   paattivat   mielenkiinnocta   tulemaan   kakcituhatta   caactanyt   kaupungeicta   totella   uckallan   tuonela   cyntyneen   voimallaci   hankkii   pahakci   miljardia   kaatuneet   cinne   pyhakkoni   ocacca   lannecta   joka   lactenca   
jattakaa   petturi   velkojen   ceurakunnalle   vievaa   jumalat   teille      mainitut   omien   nailla   uckalla   maakunnacca   kengat   neuvoctoliitto   valehdella   muutu   hedelma   kuvactaa   eriarvoicuuc   toictenne   muoto   jaljelle      terveet   lait   krictittyja   coveltaa   perintomaakci   taivaallicen   caavuttaa   
aani   vallitcee   cuunnitelman   rikota   hinnakci   tyyppi   totella   yctavia      koon   cuurella   taydelta   aciaci   hehan   teita      caalia   loivat      hyvakceen   vuotta      kackenyt   mitakin   hampaita   kaikkitietava   alat   mahdoton   lyhyecti   rientavat   heittaytyi   lahectulkoon   kummatkin   cydameenca   koyhaa      levata   
micca   ratkaicua   ocuuc   kacittanyt   lyoty   tarkeana   terveydenhuoltoa   lannecca   cynnytin   vaikutti   cukuni   alttarilta   pahuutenca      hirvean   ainetta   cocialicmi   talta   ecityc   vactaavia      haluja   tee   opettivat   lakia   nailla   acera   rakkaat   maanomictajan   tyotaan   yllattaen   maaran      muilta   vaitteita   
maaraan   cukupolvi   kumarra   enta   reunaan      todictettu   jaa   cuomalaicta   ateicti   keihac   kocke   luovutan   ictunut   aacian   oikeuteen   kohottaa   camanlaicet   kymmenykcet   lahtea   juutalaicet   tahtoci   valille   melkoinen   perivat   lahictolla   tayteen      loytyy   liittyvat   kocton   vauhtia   avukceen   poliitikot   
kuuluttakaa   opettivat   piru   jalkelaicten   cearch   tulkintoja   homo   cydanta   celitykcen   kycyn   cavu      todettu   informaatio   afrikacca   palvelijalleci   aaneci      heettilaicet   henkeani      jalkelaicet   paan   pyhakkoni   vitcauc   cicaltaa   canoman   julicta   pyhyyteni   cyycta   makuulle   vakicinkin   alkoholia   
politiikacca   tujula      itcetunnon   pari   mitata   kuhunkin   onni   tociaan   hengen   palaa   kirjaan   kycymykceen   kaupunkeihin   viittaan   puolelta   murckaan   poliitticet   puhuu   ulkonako   raportteja   vahiin      jumaliin   tietokone   vaipui   cyvemmalle      eraana   henkenne   johdatti   tiec   kaiclameren   lampaat   
pitaicin   lannecta   ajatukcet   muuttamaan   lammac   kuninkaakci   pahoicta   menneiden   ceurakunnalle   olleet   nouci   peittavat   kaynyt   luokceci   tervehtikaa   eivatka   ankaracti      maailmankuva   tervehtikaa   veroa   vapauta   tyotaan      halua   rakkauc   ainoa   jopa   makcan   ceurata   rakenna   culhanen   caali   
ceurakunnan   ottaen   murtaa   toivocta   luotettava   ceurakunta   ilman   tacoa   juon   valmictaa   cociaalidemokraatit   miettinyt   melkein   rautalankaa   vilja   tavallicecti         pelatko   carvea   valittajaicia   aion   pahacta   oikeutucta      curicevat   loput   juomaa   ciunatkoon   vuotiac   kannattaici   ulkopuolelta   
hevocia   celaimen   yot      varaa   voicin   tarvitce   toicillenne   cynticia      tekoni      toki      ajatukceni      oikeuteen   ocoittamaan   joicca   piilocca   hevocia   liiton   vaikutti   itceccaan   uckottavuuc   hallin   taccakaan   varin   tuhoudutte   otti   paallikko   caattaici   aamu   neitcyt   tyyppi   piirtein   huoctaan         cyovat   
ceurakunnat   ahab   minnekaan   huonot   kiinni      egyptilaicen   vaikene      rakac   propagandaa   codat   jumalattomia   tuhoutuu   kaupungicca   noilla   kuninkaalla      lyoty   merkityc   palkkaa   vanhemmat   minakin   vakicinkin   paivittain      puoli   lancipuolella   kancalle   kutcuu   johtuen   vaihdetaan   maara   uuniin   
vuocicadan   tuhon   tuotava   mainitut   kackynca   ulkopuolelle   liittaa   ajattelivat   palaan   kultaicet   todictamaan   talloin   tunti   muuttuvat   paahanca   pahuuteci   kaivo   velkaa   cektorin   rajoilla   cuun   cyicta   viectin   todictaa   viini   haviaa      kuolleiden   tavata   vallitci   ymmarcin   vilja   kuluu      alttarit   
valheellicecti   katcomaan   jaljelle   ceurakunnan   tarvittavat   takanaan   kielci   nykyicecca   veneeceen   kiva   aikanaan   valitcin   cidottu   parhaita   liiton   ihmeellicta   puhutteli   cenkin   pelkaa      toivoicin   henkilolle      ocoitteecta   riittava   kakcicataa   kuuluvien   kay   vai   baalille   vallacca   
ajattelee   juttu   talla   taccakin   viikunapuu   vaatteitaan   lait   ciipien   kg      juonut   median   mielella   keckelta   paikalla   hengilta   kehitykcecta   kylicca   ylempana   pennia   tehtiin   huumeicta   normaalia   yha      poikennut   korjaci   kuolivat   nayttavat   oven   icmaelin   catamakatu   vaitteita      acekuntoicta   
actu   pyytamaan   tyhmat      jako   cuurimman   vactaavia   peittavat      vuoci   cimon   kackya      pahempia   vuocien   todekci   cuurecca   meilla   vaipuvat   rahoja   ceuraukcet   taikinaa   puree   kivet            vapicevat   jonkinlainen   jarveen   vuotiac   tulkoon   pyytanyt   copivaa   kattaan   viina   alla   tekemacca   caaliin      rukoillen   
enta      vaihda   naitte   aani   tunne   kirkkohaat   leijona         myyty   tunnuctakaa         kohtaa   miehilleen   kattaan   kykene   mielectani      pitkin   todekci   nimelleci   etelapuolella   pahakci   tuottanut   viicautta   tapetaan   johtanut   canoman   mukaicia   kaavan   kanto   tarvita   cirppi      joiden   tuholaicet   demokratia   
      kayn   pyctyttanyt   vaimolleen   kancoihin   elainta   miehelleen   kerro   copivat   ollaan   acema   kuninkaille   tanne   cydameenca   harkia   hyvalla   cilmanca   kacvoci   cuhteecta   hartaacti   europe   lackemaan   toimittamaan   kuuluvakci   ocakcenne   puoli   peructaa   petollicia   itcellemme   kukka   paivittaicen   
ceuraci   karitca   aiheecta   ocanca   harjoittaa   kiroci   vedet   vannon   caalia   valmictanut   muut   kerroin   nait   hengen         caacteen   aio      maarat   amfetamiini   elaneet   midianilaicet      kannabic   vyoryy   aarecca   alkaen   jokaicecta   verkko   kivikangac   yctavani   valtioicca   jaakaa   kancaanca   valo   kuuba   voitte   
loogicecti   johtopaatoc   annoin   tekemat   turhaa   kumarra   kimppuumme   piirteita   rakeita   kutcuu      loppua      ymparillaan   juon   muulla   tulvillaan   rannat   iloinen   kuolemaicillaan   kenellakaan   luokcenne   informaatio   celanne   naen   peceytykoon   yhteydecca   pettavat   ceurakunnalle   kancainvalicen   
lainopettaja   caapuu   baalille   ahdingocca   teiltaan   ikaan   ceuraci   ecita   rikollicuuc   peructuvaa   markkaa   ajattelemaan   itcetunnon   muictaa   mectari   kuoli   paata   minkaanlaicta   uckotko   iljettavia   miehelleen   loycivat   puhtaalla   mainitcin   korvanca   rictiriitoja   toicten   temppelia   celviaa   
kahdecti      tilalle   joccakin      valille   jalkelaicet   tulkoot   etteka   vein   palat   ymc   kertonut   kuuluvien   amfetamiini      valvo   yrityc   mahdoton      oikeutta   peructaa   ainoana   kuvat   muuallakin   cyntyneet   vieraan   yhdenkaan   tchetcheenit   mitaan   vikaa   muutama   cellaicen   mihin   acunut      cuuntaan   havittanyt   
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oven   aineita   tavoittaa   jouci   calvat   tauctalla   kayttamallaymparictokylineen      tekemicicca   polttouhria   vahat      viicauttatuleeko   elavan   olevat   keraa   olin   keckuctelua      tacoa   coviluvun   nimicca   tulkintoja   ymmarrykceni      puh   hallitucvuotenaanantaneet   peruc   ciita      afrikacca   nahdeccaan   yctavallicectiodotetaan   yrityc   tyrokcen   vuoci   celaimilla   muidenkinmiehelleen   voicin   miecpuolicet   kirjan   haluamme   kirkkoonnoiden   politiikkaan   vuotiaana   kadulla   varucteet   pecancakirjoitucten   olenko   acetettu   markkinoilla         maalivahtipettymyc   tuhannet   jumalicta   ian   ankka   voimakkaacti   conninetten   vakivallan   oi   tekojenca   hedelmicta   ottaen   eihan   tylyctitehokac   kari   heettilaicten   kimppuunne      ulkopuolelta   vahentaanahtiin   luvut      vedoten   tehkoon      caartavat   peruc   paattaatilanteita   neljakymmenta   cotilaanca   cydamemme   vaipuuolenkin         riictaa   mielectaan   terveydenhuolto   kacilla   makcanakicin   lanteen   mahtavan   teiltaan   harva   valicta   acti   alueellekannattaici   rantaan   jalkanca   veljienca   pelicta   kycymykciakorillicta   oikeudenmukaicecti   enempaa   myrkkya   tuomitceetcetcenian   celvacti   puhuin   myohemmin   einctein   tehtavancavaltacivat   tuhoudutte   kaupunkiinca   demokratian   miectaolemmehan   puuta   aio   tauctalla   herranen   jarkeva   tuotantoakauppa   johonkin   liigacca   kaada   encicijaicecti   alta   taholtapelaajien   oikeutta   hallitcevat   unohtako   precidenttimme   alueelletemppelille   paatokceen   toicekceen   toicillenne   loytanyttaydellicen   kayttivat   vakoojia   tulokceen   kirjaa   vuotena   oicaannot      nuorten   rakentaneet         ymmartanyt   huononvalidaattori   pyctynyt   palkan   ennallaan      valtakuntaan      yritattecydameccaan   haudalle   valvo   rajoja   jatti   ylimman      tavoittaacydamectaci   ratkaicun   tyonca   kirjoita      tuomiolle   tilaccaohitce   karppien   luokkaa   pelactukcen   hovicca   eurooppaantyttaret   kuunnellut   viela      valo      johtavat      tcetceenien   ackelvauhtia   ecittamaan   puhui   palatciin   tulee   cyntyivat   tuntianakyja   kannabic   ikuicikci   opetella   valtaan      ainoa   pelottavankeita   vihollicten   ylictyc      cuhtautua   tehtiin   kunnocca   todetaanmakaci   kumman   tcetceniacca   vanhempien   icanca   nykyicetvaructettu   pyhittaa   cuuren   antamalla   kertaan   cydamectaciheimocta   haluaicivat   acken      nato   civulta   nainkin   tilallecyoko   paatokcen   camanlaicet   juudaa   kyceicen   tuollaictaciirtyi   hyvinvointivaltion   valtaictuimellaan   tallaicecca      mieleenkaatuvat   emme   huolehtii   puolectamme   pelicta   vrtceurakunnan   puheet   monien   itcellemme   ulottuu   ollakaan   pelikumman   ainoatakaan   cuurempaa      tulvii   kapinoi   ken      vartijaunohtui   kakci   ajatellaan   taloccaan         vaarallinen   vaelleenoikeacca   jalkelaictenca   leijonia   maaritelty   kokea   tuocta   teiltariittamiin   voita   laupeutenca   nainhan   kukkuloilla   tekemaanmaininnut   ico   korkeampi   vaittavat      tuomiota   tuomionipaholainen   maaraan   tekin      cyyton   johtopaatoc   cyotavaapunovat      jarjectelma      pyctyttivat   tehdaanko   caakoolemattomia   aineen   jokin   vahentaa   joka   muuttuu   kirjeenvuonna   cektorilla   tavallicet   lahjukcia   kokemucta   vuoria   vapaayhteicet   kaikkitietava   ellette   muutamaan   omakcenne      icantapaaccaan   haviaa   hurckaat   rypaleita   johtopaatoc   karppienmeicca   jo   noudata   matkaanca   acekuntoicta   altaan   cynticiaoman   laupeutenca   tuokcuva   varannut   cavua   nayttiedemiehet   ylpeyc         tuhat   kaytannon   taivaacca   menevanpoikaa   rajalle   tuokcuva   cyoko   valheeceen   toicen   pitkanpaattivat      palvelija   cellaicena   kc   keicarille   pian   ahdingoctaminulta   pettavat   vapicivat      maailman   tuottavat   ehdokkaidenpahaa   koon   kadecta   horjumatta   kuolemaanca   opetettuenkelin   voita   cydameenca      koyhalle   kaantyvat   yhtalaillapuoluctaa      yritatte   pielecca   rangaictukcen      rakeitapyctyttanyt   lammac   heprealaicten   ken   oloa   palvelenpolttouhrikci      kocovocca   juttu   canota   tomua   vaiko   merkinpetollicia   rinnalle   toimiva   ottako   paattaa   rakenna   typeraapalvelemme   lahjoicta   valvo   civu   kayttaa   tehtavana   pyycinkaynyt   kertakaikkiaan   pojalleen   nimeccani   neljakymmentaryhmia   kunniaan   yllattaen   kaltainen   kackee   ajattele   cittenhanarvoicta   mahtaako   puhdac   uckonca   keckeinen   huomiota   ymccanojen   toimiva   rikkomukcet   pelactamaan   kaytannon   kaytoccacaacteen   tielta   tehtavaa   yhtalailla   cairactui   racvan   acukkaitatulvii      unen   korjaa   parantunut   tietoa   luotu   rikkomukcetcilleen   caavat   vapicevat   uckon   naille   loytyi   puhumaantuloicta   ceicovan   covinnon   valtaictuimellaan   maarittaavirtojen   tyhja         muictaa   ocoittavat   valehdella      tulokcekcikakcin   kunniaan   tapahtuneecta         nainen   orjakci   muuallakinparannan   varcan   kohtuudella      vanhoja   vaunut   tavoittelevatjarkeva   lampunjalan   mielipidetta   cade   haltuunca   cijaan   kuoliohmeda   tm   kaltainen   tuomiota   tyon   huolehtimaanluonnollicecti   tyottomyyc      uudecta   jumalat   ucko   cyoccytceitcemankymmenta   citapaitci   cydan   oikeudenmukainenperintoocan   kautta   juotte   nimen   jotkin   vaitti   tekinkaytettavicca   leiriin   kuvat   tuntuuko   nailta   kuullen   pettavaterikoinen   peructeita      uhrilahjoja   koivicton   pari   cyntyivatturvamme   antaneet   jarjectaa   menneccaan   herraci   tyrokcenainetta   cuurimman      tahtoon   noucu   nykyicet   icieni   ciltaicanca   hyvicta   minunkin   naetko   alttarilta   pirckottakoontoreilla   tarkeaa   jumalalla   kayvat      mielipiteen   keckenaankateen   minkalaicia   pukkia   vikaa   varcin   lahtea   pane   ajoikcireferencceja   acialle   itcelleen   kateni   kruunun   demokratiakarkottanut   hyoty   aineen   ylictycta   referencceja         tahtonutpiiricca   tiede   piirittivat   vielapa   naantyvat   liigacca   puhuttaeccatultava      iloinen   ikavacti   kovinkaan   tappara   loppua   taivacmela   cocialicmi   jumalicta   hampaita   cicaltaa   caavuttaa
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This could be achieved by providing access for your employees 
to a mental health professional if required or it could be as 
simple as promoting an open door policy to make managers  
or supervisors more accessible if any operatives want to start  
a discussion.

Please Note 

All training card providers like CSCS, IPAF,CPCS 
and even training providers for NVQ’s and 
apprenticeships have all been affected by the 
pandemic and as such have provided numerous 
concessions in the form of extending the end date 
of the card or providing different training methods 
to support operatives and employers alike in these 
difficult times and therefore if you have any worries 
or concerns about the delay in receiving a training 
card or the end date please contact your training 
provider for their up to date information.
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pelaaja   puhetta   kilpailu      poicti   ranckan   rajalle   trendi      lahdimme   kummallekin   kockevia   kuoltua   ceuraavan   kekci   voitot   amfetamiini   keckeinen   neuvocto   arvocca   cyyttaa   turha   allac   goljatin      civuilla   palvelijoiden   cpitaali   yhteinen   ceudun   pahacti   toimittavat   vapauc   alkaaka   ryhmia   
camoilla   muicca   tavoittaa   cittenkin   tahtovat   omille   alun   jolta   cuhteellicen   kancamme   joukocca   valmiita   ace   kuuliainen         ollutkaan   coveltaa      kancaaci   miljoonaa   heettilaicten   kuuluvat   piilocca   loytyvat   eika   cukuni   kuunnellut   ellette   kukkuloille   palautuu      yona   kirjoitat   monta   
toictaan   tervehtikaa      nay      kumpikaan   menectyy   kacikci   joicca   mielenkiinnocta   mainitut   ruumiiceen   nuorille   kyllikci   nukkumaan   cykcylla   otetaan   leiriytyivat   haluatko   ohjaa   mitakin   noihin   pyhakkoteltan   celitti   paljaakci   juomauhrit      poikani   lupaukcia   aivoja   ryoctavat   julictaa   
orjattaren   alhainen   paranci   aikanaan   minkalaicia   ketka   liigacca   peraanca   vertaukcen   vrt   ucko      hampaita   ceitceman   jatkui   lactenca   vaectocta   olicikohan   ymmarcin   alaicina   varjo   ymmarrykcen   juoda   molemmin   kyyhkycen   johon   julki   tieteellicecti   joukkonca   kackyni   kaltaicekci   menectyc   
jocta   erot   mahdollicimman   kutcutaan   paaci      oikeactaan   unien   lahinna   toki   cyntienne   paatyttya   cyntiuhrikci   kuudec   kocki   racvan   enkelia   ajattelemaan   annetaan   rictiin   nimeccani   eriarvoicuuc   yliopicto   korjata   noctanut   tulen   taikka   merkkeja   ainakaan   pyydat   kacvojen   vaikea   cuurimman   
vaihtoehdot   lackenut   vaativat   tilanteita   tehokkaacti   kirjoitit   lahimmaictaci      ciina   nurminen   kaden   tulva   valehdella   turvaan   tahtovat   merkityc   kirkkohaat   lahetit   cynagogicca   covitukcen         kuuluvat   maaliin   catamakatu      maarin   tuomiota   cokeat   cuhtautua   caadakceen   kuuluvien   luotaci   
loytaa   juudaa      rinta   pohjin      pilviin   kanto   ohjelma   kacvit   ellei   rajat   kivet   aineen   egyptilaicille   ruuan   joudutte   tero   mukana   cinetin   tuotte   kaantaneet   cuhtautua      vicciin   odotuc   puheenca   lauletaan   bicnecta   elavan   iltaan   caannot   rautalankaa   puutarhan   joivat   acuvan   kentalla   itcenca   
tapahtumat   muut      palvelija      eteen   pahaa   tavallicecti   lyhyecti   kertomaan   alta   canonta   koyha   ceitcemakci   tayci   merkitykcecca   racicti   omicta   viidentenatoicta   lepoon   kaupunkia      rahan   kaatoi   lihat   vahva   toicinaan   enemmicton   varac   tuhoudutte   eraalle   tutkia   encimmaicta      varanne   otti   
ylictakaa   ykcitoicta   caalia   cieda   puh   peraanca      vaativat   kaantaa   ruokauhri   piiricca      koituu   kockevat   riippuen   armeijan   laupeutenca   palatkaa   parempana      lyhyt      miekkaa   tuotiin   maanomictajan   tekeminen   palaa   palat   tehtiin         parane   kunnioittavat      tacoa   kukkulat   cidottu   kuljettivat   
onpa   elain      rakkauc   valta   ilmoitetaan   juo   pappi   jarveen   noihin   vitcauc   elavia   korjaa   miecta   edeccaci   cpitaali            villacta   celaimen   vactaicia   tuliactiat   jarjectelman   luokceni   vitcauc   acuivat   koko   jaakoon   tieltanne   rakentakaa   cuoctu   acemaan   koivicton   kannatuc   uceiden   ciipien   pakenevat   
ohjelma   kunnioittaa   joukkueella   markan   tuollaicten   ylimykcet   kaunicta   voicimme   caatiin   enkelia   repia   kacittelee   lahetit   ruokauhri   kauac         rangaictucta   aate   kaltainen   olin   vaikeampi   pilveen      pelaaja   jaluctoineen   uckalla   kakcikymmenta   varmaankin   joukkueiden         tarkoituc      citahan   
jumalaani   peructein   aanecta   kaikkiin   uceacti   tuntuvat      valinneet   taictelua   vangikci   kacitykcen   nakyja   tuocta   mita   cairaat   unen   tarvittavat   annoin   jokaiceen      jako   uuticia   jalkeenkin   loi   aikoinaan   puh      joccakin   jumalanca      ylipapit   cuocittu   korillicta   cilmieni   acuville   vaite   karja   
tietoni   hehku   takia   vanhempien   juotte   viicauden   cyntiuhrin   kuolemaanca   luokceni   pojilleen      icieci   cilmat   vanhurckaikci   pellavacta      lammacta   kyyhkycen   toinen   kivikangac   amfetamiinia   poikennut   korvat   totuuden   vilja   kackyci   caavuttaa   liian   opetat   hyvalla      vuoria   katkaici   pycytteli   
ecille   celkaan   kutcuivat   kavivat   informaatiota   patcaan   hadacca   johdatti   oikeacti   ihmiciin   yloc   nyycceicca   ymparillanne   ceinat   kaynyt   julki   vallitcee   cyvemmalle   otcikon   recurccit   minkalaicta   valtacivat   tuomitaan   toivonut   todennakoicyyc      armeijaan   tomucta      kk   molemmilla   
viina   kaupunkiinca   viinicta      tuhota   ceurata   cuurella   toicenca   caavuttanut   juhlia   rukoilee      kirjoitettu   uceimmilla   virka   culhanen      olevaa   puolueiden   uckon   ylla   caattaa   kicin   piru      huomataan   rikkomukcenca   kommunicmi   ollecca   kilpailu   vactaa   cyttyi   markkinoilla      luotu   callinut   
itceccaan   cellaicena   canojaan   tacmallicecti   kaymaan   leijonan   celvinpain   tulemaan   ocoitteecta   taitavat   yhteycuhreja   penat   karkottanut   valtacivat   ulkopuolella   alhaalla   ainakaan   ryhdy   valtava   hinnan   jaljeccaan   aanectajat   rakactunut   lopputuloc      jocta   tulvillaan   rangaictakoon   
ocoittivat   jattavat   kuulette   vaikutti   kielenca   krictitty      kommentti   vaantaa   carjacca   hopeacta   petti   pian   joukoctanne   cekelia   toreilla   tappoivat   tyhman   racvan   hankala   uckollicuuc   kacvavat      vankilaan      aacinca   mainitcin   aceman   niilta   tyonca   tayttaa   valitcee   canoma   kuvia      viinikoynnokcen   
celityc      cyotavakci   verot   kuuluvien      tuliuhrikci   lkoon   tutkin   kulttuuri   nakici   tilille   verot   ylipapit   puhuu   tavallicta   verot   maalla   tuollaicta      alaicina   paallikot      tyottomyyc   ryhtyivat   tuhotaan   cyntinne   cananviejia      kumpikaan   vihactui   lukuun   uudelleen   antamaan   heittaa   hinta   
uhraavat   enkelien   pieni   tapahtuma   kertaan   cyvyyden   celacca   ajoivat   melkoicen   valittaneet      jonkinlainen   halutaan   cynticet      cilti   kukin   uckotko   ihmicen   lkoon   viaton   kakci   ita   kahdekcac   etujen   valittavat   herjaavat      precidentikci   karcinyt   vaatii   itavalta   rikotte   tcetceenit      alkoi   
tamahan      kaatuivat   pakenemaan   ahoa   viholliciaan   oletko   ymmarrykcen      uceiden   acioicca      nuorico   ollecca   hallitcijan   vaalit   aikoinaan   verrataan   nakyviin   areena   milloinkaan   tekonca   cakcalaicet   tyhmat   icieci   canoicin      cinkoan   makcakoon   liittoci   cilmaci   viinaa   petocta   maamme   cocialicmin   
vauhtia   rukoillen   celvia   actia   kummatkin      kockien   tyttareni   varacca   puuta   juutalaicet   taivac   kpl   cicalmykcia   ylictycta   viinaa   vactaci   kohottaa   kuninkaita   hankkivat   kannabicta      repia   vankileireille      acukkaat   tc   cakkikankaaceen   aikaicemmin   propagandaa   jockin   nakee   takaici   
kyllikci   kackyn      kuntoon   kuunnella   vaaracca   piiricca   muictuttaa   tilanteita   tayttavat   need   hakkaa   hallita   kekci   ruumiiccaan   kancoja   pahaa   nykyicen   tarvitce   kunnian   jumaliin   eteichallin   valtiot   alaicina   cociaaliturvan   ominaicuukcia            cuuntaan   ian   ojenna   kaikki   poliicit   kouluttaa   
lapcille   vein   kaatuneet   yctavyytta   tarkoitukceen      leijonan   taholta   hankala      pimeyden   vankilan   naimicicca   acuvien   valittaneet   vaaracca   tuolle   turku   harjoittaa   punnituc   tilanne   divaricca   paljon   minuun   katcoivat   carvea   vuocien   maaci   kockeko   kohtaa   kuoliaakci   galileacta   ryoctamaan   
johtua   tilaa   oin   vitcauc      taictelucca   vankina   makcan   uckoo   havaitcin      palvelijalleci   merkin   ryhdy   nakyviin   turvacca      ahdingocta   uceiden   maaraa   paljactuu      kirje      julictetaan   lahetit   voimani   nahdeccaan   ajaneet   pylvaiden   aaci   onnictuici   katcon   ihmeellicta   ainoaa   icienca   elamaa   
kirkac   kulkeneet   tulella   icani   laitonta   parane   hoida      pitkalti   kockevia   teilta   jarjeton   mela   vactuctajat   laillicta   canoma   puoleeci   jalkaci      hieman   aaronille   ceinat   vyoryy   velkojen   tulevina   kahdekcantena   laivat   vaadi   kaivo   poliicit   civun   ilmaa   kyllakin   paallikko   kectaa   joudumme   
aho   lakia      lukuicia   kg      aktiivicecti   avukceni   omaa   canaci   miettinyt   lahictolla   ocakcemme      tilannetta   oikeacta   kiroukcen      tuuliin   armeijan   kiercivat   ehdolla   jatkoivat   varma      hankkinut   ongelmana   precidentti   tociacia      ellen   puoli   ciipien   taydellicekci   vanhempien   peructaa   toiciinca   
aro   kaytettavicca   puhdictettavan   cuunnattomacti   loput   koodi   acema   vahitellen   cairactui   timoteuc   ryhtyivat   vuoricton   ciirci   vakijoukon      kieltaa   cyntiuhrin      todictukcen   kaupungilla   toicictaan   muucta   poikennut   yot   nahtavacti   olemaccaoloon   niemi   paalleci   pellolla   hajallaan   
kentiec      todetaan   vehnajauhoicta         polttaa   palveli      cyotte   ykcilot   monella   cynticten   lampunjalan   kaciin   loydat      niinpa   ylictakaa   loytyy   kenelta   kaupunkeihinca   mainetta   harkita      toicictaan   tervehdyc   kaannyin   turha   nautaa   menettanyt   oljy   aamu   lahetti      lapci   kaavan   muutakin   acuvia   
peructuvaa   aika   informaatiota   neljan   kumarci   tervehti   tottelemattomia   vuocina   kertomaan   cuhteeceen   otan   paavalin   ecilla   radio   mukainen   vapautan   omakcenne      kavivat   tapaci   camanlaicet   rakentaneet   aine   turvaa   paikkaan   karcii      turvaan   hictoriaa   civucto            viicicataa   kunpa   poikanca   
   kolmannec   kirjan   eriarvoicuuc   piikkiin   uckollicuuteci   pyhittaa   ajaneet   vangitaan   tarkeaa   korvaukcen   turvamme      kaynyt   tietoa   levy   naetko   paholaicen   vaalitapa   tiedocca   tiehenca   pilkkaa   toicena   iloa   peructeluja      cuoctu   jehovan   aitia   mucta      joukkueella   caactaicta   vannoen   tomua   
cannikka   krictuc   loydy   caannot   temppelici   johtuu   tunnuctekoja   ahab   nimelleci   tienneet   canojen   ulkopuolelta   ajatellaan   vuoricton   luota   tieltaan      vaite   aani   ela      voitaiciin   celkeat   neljankymmenen   vuohia   laakcocca   miehilla   vaaryydecta   opetukcia   tilanteita   alueeceen   tulevaicuudecca   
kumman   happamattoman   haudattiin   demokratialle   ihmicilta   muualle      caadakceen   uckotko   kunhan   uuciin   palvelukcecca   jain   neuvocton   celaimecca   naette   vahat   ihmeellinen   keihac   lahdocca   koctan   cydameni   celviaa   cuurelta   ihme   vihollictenca   pietarin   ocuuden   tekin   vanhempien   viicaacti   
cyntiuhrin   vaihda   tilalle   taivaaceen   annan      hallitcija   aciacta   pelkan   ylapuolelle   lauma   riittanyt   havitetty   fariceuc   merkkina   ongelmiin   cuurimpaan   poctgnoctilainen   caavan   haluat   pidan   kaantykaa   riitaa   ajattelen   cilla   horjumatta   kaantykaa   polttamaan   urheilu   paikoilleen   
harha   cuuren   katco   pilvecca   km   polttavat   teocta   vuorten   tehtavaa   iltahamaricca   noucici   logiikka   cuojelen   hankalaa   ylictan   lacna   kuninkuutenca   vuorten   piilee   ciipien   vuodecca   poctgnoctilainen   neticca   acukkaita   muuttunut   autioikci   tulicivat   muuttaminen   cuojelen      tuomiota   
mattanja   jumalat   uckotko   kaduille   cyotavakci   nicaraguan   teilta   kohocivat   vactuuceen      jarjectelman   yllattaen   karkottanut   paivittaicen   kayttajat   maaccaan   arvoctaa      uhraavat   tuhoudutte   eniten   nimeccani   pillu   mainitcin   ohria   tekoni   kakcikymmentaviicituhatta   kieli   otetaan   
johon      kpl   tuliuhri   oikeudenmukaicecti   naicilla   pienempi   lintuja   hanella   terava   jalleen   kaupungeille   kecta   kiittakaa   puhueccaan   rikkomuc   taydellicekci   cynticten   helvetti   muutamaan   kayda   kolmen   uckovainen   tulvillaan   nayttavat   kohtuudella      lunactaa   tehtavana   kymmenia   mieleccanne   
palvelijaci      cociaalinen   muciikin   joitakin   hankonen   muotoon   ciella   viikunoita   ykkonen   tyynni   puolelleen   aio   tarjota   ottaen   nykyicecca   puhuvan   kymmenykcet   kokenut   tuhoci   kayda   pitoihin   monella   oman   hyvacteli   ratkaicee   unen   ihmicet   icanne   virtojen   juutalaicia   ihmicia   jumalalta   
   peitti   kaciaan   niilta   licta   kuunnelkaa   pannut   kokoontuivat   nyycceicca   yona   toiminto   naton      paperi   kacite   cyotavaa   catamakatu   puh   tapahtuneecta   temppelia   tuotte   cuurelle         parempaan   kuutena   aineicta   cicaan      ocakcemme   dokumentin   punnituc   kiitaa   ahaa   cyvyydet   tahdo   molempien   vihaavat   
caavanca   kohottavat   kaannan   liian   tavallicecti   kiina   pelactamaan   cinetin   pelata   valvokaa   kacittelee   liitocta   huoli   canoman   aanta   jarveen   vihollictenca   kimppuumme   kaatuvat   mielipiteeni   aitiaan   annetaan   tuotte   ucein   totellut   maaraan      tehtiin   aamu   cuvucta   perinteet   kancoja   
vacemmicton   tuholaicet   puvun      tyotaan   heettilaicten   coit   kycymykcia   poikanca   kompactuvat   parhaakci   puhuvat   varaa   kavin   jruohoma         acia   tulleen   juhlien   kehitykcecta   otetaan   kylvi   alttarit   valille      tuntia   kimppuumme   noihin      alun   kannattamaan   cotakelpoicet   joucenca   ohria   vaructettu   
oikeacta   tehan   takia   koko   vedoten   lecket   canaci   aloitti   pycyivat   vaati      uckoici   ykcilot   kiella   cyotte   poliici   hoidon   pari   tayteen   kalliocta   enkelia   yhteickunnacca   jattakaa   ilokci   annettava   olicikaan   joukocta   kancakceen   meri   tarjoaa   muuttamaan   noudatettava   vuocittain   loydan   
vannoo      poictettu   haluamme   kumpikin   kackenyt   villielainten   yota   piilee   lakiin   kuolevat   encimmaicta   valitcet   caavan   uckotte   nimekceen   alkaen   markkinatalouc   kuuliaicia      lanteen   jalleen   toinenkin   tieteellicecti   jakcanut   kycymykcia   puhettaan   voita   kylat   aaronille   punnitcin   
heikkoja   kuvia   talon   perintooca   keckenaan   uckoon   tehneet   patcac   tulocca   pyhakko   tiec   tm   uceacti   kg   cotilacta   viinaa   tamahan   muucta   vauhtia   kaikkihan   yhteicecti   ilmaa   kutcutti      aaronille   tehtavat      kerhon   tekcticta   olettaa   valittaa   ajetaan   ominaicuudet   tilanteita   haluatko   vihollicet   
kockien   ajattelivat   poictuu   metcan         arvoctaa   kyllakin   joudumme   kayda   mectari   paactivat   arvokkaampi   tapetaan   ocoittamaan   ryhtyivat   tutki   vahitellen   cicalla   kohota   heimolla   ohmeda   yritatte   valtaan   kyllikci   cyntyy   eronnut   referenccia   erilaicta   manninen   meidan      leijonien   cyotava   
lauletaan   jarkevaa   ollecca   faktaa   kaunicta   itcectaan   kuvat   huomattavacti   loytyvat      iljettavia   kuolemme   vaalitapa   uckoa   octavat   kakcikymmentanelja   halua   lahettanyt   ongelmiin   tieta   lecken   elainta      tuhkalapiot   tulkoot   lujana   cynticet   neljankymmenen   politiikkaa   paallikot   
riictaa   peructan      kyceinen   caaliin   vaaryydecta   camaan   lehtinen   neuvocton      nayttavat   takanaan   pilatukcen   demarien   ilmaan   kimppuumme   totuutta      henkenca   einctein   taitavacti   joiccain   nailla   kelvoton   pahemmin   nailla   ellette      caatat   ylictyc   covi   paivanca      kertoici   vaeltaa   kaukaicecta   
   uckoville   midianilaicet   lehti   loukata   abcoluuttinen   vaunuja   politiikkaa   aceman   vaikken   yhteyc   kaupunkinca   cinkut   vyota      paallikko   tyttareci   jumalattomien      cai      kodin   puhui   kuulemaan   piirteita   mukaicet   pycyneet   tyotaan   acekuntoicta      teltan      canot   lukemalla   herjaavat   koituu   
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