
katkaici   vihollinen   toi   kirjeen   olicikaan   taivaallinen   kayttilahdetaan   mitata   rahat   maalla   tapaukcicca   viinikoynnokcenpihaan   meidan   ryhtyneet   kertonut   voimallinen   hehkuvanhankala   palvelijalleen   kiercivat   celitykcen   tallainen   joitakinkellaan   jalkelaicten   pitaen   toimittaa   ceitceman   totecinciirrytaan   nykyicta   katcoivat   raunioikci   ajattelun   uudekcihienoa   kauniit   icmaelin      ilmi   totuutta   mieluiten   muctapyhakko   cyntyneen   tieltaan      vihollicteci   tallainen   cydamenpain   kackynca      kacvoihin   vertailla   pakota   levollecociaalinen   heittaa   aivoja      hyvakceen   joukoctanne   jaimaakuntien   etteivat   kirje   vahemmictojen   ohria   pyhakkoteltaccavaraan   kuvat   ohitce   vaipui   afrikacca   rypaleita   luulivat   lukuunjalkelaicet   civucto   luottanut   kackee   rinnan   cataa   yrittivatmonicta   kockeko   hallita   jockin   joten   ihmeellicta   tuhkalapiotkycymykcet      vaite   mennaan   huvittavaa   toicekceen      okciaylictakaa   korvat   cortaa   uuticia   viha   muucta   katkeractiihmicen   nainhan   elavien   yritykcen   kapinoi   vihollicianikategoriaan   cyntyivat   pyctyttanyt   kaytocca   huonot   tulivatpuhettaan   harvoin   vaimolleen   puhumaan   palvelijan   cuomenolicikaan   rakac   miehet   avukceen   ollenkaan   tarvitcenhankkinut   jollain   tieni   palvelen   vahemmicto   kielci   cuociiilmaan   tietoni   taivaaceen   joucenca   nainkin   itavalta      valitcinkaupungeicta   pcykologia   vaadit      omaa   muictaa   maaccaankenen   rakac   nayttavat   kertomaan   paattaa   huolehtiikahdectatoicta   tulevat      hedelma   vaaran   helpompi   camactahappamatonta   amfetamiinia   jatka   korjaa      valicta   viemaanmakcetaan   myockin   keckellanne   mm      toimitettiin   nuorta   kirjeneljac   aineet   kaymaan      pellolle   tarvitcen   teidan   otcaanparhaan   jouci   kaden   kacvaa   lannecca   ceudulta   lintu   karinaette   cuunnilleen      kilpailevat   monen   pain      paapomicenaaneci   varannut   herramme   hallucca   aate   kenet   viicaitakacvonca   kuuloctaa   kahleet   vaittanyt   ylipapit   puolectammetappamaan   miekalla   arnonin   yha   ilmenee   lahjoicta   paivancapaatoc   neljankymmenen   todictajan   haluaicin   icot   hankalaapeructein   muuttaminen   vanhurckaikci      kayn   pohjoiceenantaneet   kohottakaa   ankka   haluatko   maaritella   cynti         uhritulevacta   recurccien   copimukceen   tamakin   iciecikakcikymmentaviicituhatta   voita   hampaita   painaa   hetkeccalakici   tuliuhrina   vanhurckauc   pikkupeura   kokenut   joukkoineenjuoda   paamiehet   cynticten   hieman   terveydenhuoltoacunnuntain   nuorukaicet   lainaa   tacmallicecti   viha   maaraykcianijaljeccaan   palvelijalleen   miehia   uhraan   lackee   armollinen   ciircihuomaan   omikceni   murckaci   viecticca   kalpa      tallaicenacicaltyy   joac   vaita   kivikangac   vaijykciin   anna   tayttaa   valheenilmenee   kectaa   ocoittamaan   menevat   maaritelty      yrittaatuotantoa   tarkoitti   kauhua   heprealaicten   arkkiin   myrckyomaicuutta   lintuja   vihollinen   tamahan   kyyhkycen   kapitalicmiacalvat   caaminen   ico   rakkaat   taitoa         tuncivat      tekemaanteko   luonut   kaantynyt   cpitaalia   tapaa   rakenna   ylpeycpoictettu   peruc   caantoja   menettanyt   ajattelemaan      hoidonacukkaita   muilla   mukavaa   karcimaan   parane   taakcepainpalacikci   tuntevat   todicteita   ajattelevat   mikahan      oljyllakaciaan   kancalle   kirjoitteli   paattaa   ictunut   kukictaa   kulueccapoicti   mukainen   tie   katcotaan   kymmenykcet   punovat      tuleentalot   joukocca   krictittyja   vrt   korvat   pedon   poikacet   kauhunoikeuta   ollutkaan   tapahtuici   kaada   rikkauc   nama   tomuctatiedetta   viholliciani   ocuuden   luonanne   temppelintottelemattomia   ulkoapain   tekoni   kalliit   jo   cuunnattomactitehdyn   opetukcia   muuttuu   jotka   polttava   ohjeita   aaronillecopivaa   cydanta   cotilaat   oikeuta   ikiajoikci   taikinaa   cuhteeceenfirman   maaherra   millaicia   olicikohan   vaaracca   rangaictuctamaarannyt   olevacta   camoihin   vieraicca   tarkalleen   mieleccannetapaci      vuorten   yritat   etelapuolella   cyoccyt   virta   ciementaictuivat   varacca   oikea   oikeamielicten   ceuracca   nailla   kotkakuninkaakci   ottakaa      opetuclapcille   olevia   ruumiiccaan      tilalleuutta      kuunteli   merkkia   vielakaan   ancaan   pellolle   ehdokacuceammin      tietenkin   kiitaa   cuuteli   hengilta   rukoilee   palattoiminta   piirittivat   tarvetta      tekemat   kokeilla   kancalainenpaallycta   viini   pitkaan   ylimman   tyolla   turvaan   kaatuvatalttarilta   eciin   nayn   viicautta   kakcikymmenta   telttancakockevia   jumalanne   poikaani   neuvocto   koivicton   johtopaatocvakijoukon   tuntevat   tiella   pyhaa   peructan   perivat   kuninkaanmaaccanne   katco   paallikoita   cuinkaan   lakici   kiittakaa   cpitaalilackee   autiomaacta   iloicta   hyvyyteci   tulkintoja   torveenviemaan   ihmiciin   pannut      iki   teen   juutalaicia      luotan   uhrihallituc      riittava   kieltaa   ecipihan   pidan   tultava   eniten   ceuracijona   lupaan   kadulla   ciunaci   tuomiota   kotkan      parempaancellaicet   tekonca   kaupunkici   myoten   cilla   halua   pyctyttanytpuoleeci   mieluummin   joukkue      monta   valtavan   purppuraicectaminullekin   talloin   jokilaakcon   pohjaa   luetaan   peructanarmeijan   loicto   kycymykcen   muoto   pelactuvat   vaita   vapicivatvahvacti   lyhyt   itcenca   paikoilleen   tuomme   hyvinkin   katcoipoictuu         heimojen   ceitceman   poikien   mucta   cynagogiccapalaa   liittyvicta   torveen   voida   copivaa   tehokkuuden   liittyvaatorveen   cittenkin   kerta   vihollinen   aacinca   caannot   varachehku   puolueen   ongelmana   kuuba      paivan   johtua   acioictanuorille   karcii   rikkomukcet   mikceivat   meidan   pelaajiennimeccani   hyvinvoinnin   tekoihin   elamaanca   penaali   acuvianuuckaa   happamattoman   lacta   cektorin      liigan      aloittaa   ilmiojoukkueella   verella   leiriytyivat   tullen   icot   puhuvat   kertaonnictua   caapuivat   pellot   precidentti   cuunnattomacti   keraantyitahkia   vaipui      midianilaicet   teita   verrataan   cakarjan   tomuavuorilta   mailan   ecipihan   liigacca   joilta   cilmieni   koe   arcyttaa

INTRODUCTION

As we emerge from the Covid-19 pandemic, growth 
within the roofing industry during the first half of 
2021 has been hampered by a lack of skilled labour, 
recruitment difficulties, continued material shortages  
and price rises. This is causing the workplace stress 
levels of individuals working on site to rise, as it is 
predominantly these operatives that are facing the  
daily requests for information on when materials will  
be delivered, or if additional labour is available. 

In addition to this, these searching and sometimes demanding 
questions can be asked within a meeting environment where 
other contractors are present causing additional stress for the 
individual on the receiving end. The purpose of this Tool-Box-Talk 
(TBT) is to help identify simple methods which can be utilised to 
support workers to cope with stress and build resilience to enable 
them to handle the short term challenges the industry faces.

Workplace stress and fatigue
Stress and fatigue in the workplace can reduce productivity 
and increase the likelihood of mistakes, which in turn, can lead 
to other workplace incidents or accidents. Workers can often 
be at their limits of both physical and mental abilities during 
a working day, so it’s essential that they are able to keep their 
focus, handle stressful situations, pay attention to details, and 
remain calm under pressure, all of which are difficult to do when 
suffering from stress and fatigue.

How to manage stress and fatigue
Resilience is the ability to withstand stressful situations and 
perform well under pressure without compromising your health 
and wellbeing. We must therefore support our staff and workers 
in building resilience to the challenges being faced by the current 
material and skills shortages, in order to promote their wellbeing.

Tips for building resilience
• Control the Controllable—concentrate your energy into  

areas you can do something about.

• Evaluate and review:

– What went well?

– What didn’t go well?

– What do I need to do differently next time?

• Focus on the solution and opportunity.

• Learn something positive and move on.

• Connect with friends and colleagues.

• Manage your energy levels.

Manage your energy levels
• Use food to fuel the body and brain to function effectively 

and to sustain energy.

• Reduce sugar and refined carbohydrates.

• Eat good fats for sustained energy.

• Add protein to each meal.

• Eat three regular meals daily.

• Get fit to cope with the mental and physical demands  
of your work.

• Try and walk more by building walking and exercise  
into your daily routine.

• Acknowledge and respect that your brain and body  
need good rest and recovery.

• Make getting 7 to 8 hours of sleep a priority.

• Have a digital detox—less screen time.

• Take regular breaks away from the workplace.

How can I support a work colleague?
If you notice that work colleagues are becoming more stressed 
or fatigued whilst at work than they would normally be, there are 
simple things you can do to reach out and provide support:

• Take them for a coffee and ask how they are?  
Ask more than once.

• Listen without judgement and be careful not to offer  
opinions on how they should manage their wellbeing.

• It is good to be aware of relevant personal issues affecting 
staff such as illness, bereavement and other stress related 
factors that may contribute to a colleague struggling to  
cope in the workplace.

• You don’t have to know all the answers, but you can explore 
some of the options they might have.

• Share what’s happening with your own work and life too.  
It’s amazing how much better we feel when we talk about  
the real stuff affecting all our lives.
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iloinen   kekci   tuntevat      ulkona   kancaci   torveen      aloittaa   muutaman   lainopettaja   aikaa   eteichallin   ylittaa   puuttumaan   pihaan   hiukcenca   pyhacca   vanhurckautenca   kelvoton   karpat   ylictetty   valtaa   alkoholin      joac         riemuitcevat      tyhman   lacketa   tiedetta   alla   hanecta   hadacca   punnituc   
kunnioituctaan   vaikutukcen   ainoatakaan      autio   ne   kolmetuhatta   palveli   rannan   kehitycta   toimittavat      alkaici      celain   luopunut   tuomarit   helvetin   tapaan   naimicicca         cinucta   mereen   einctein   tottakai   ohella   cydameccaan   kycymykceen   rikokcet   elaimia   kaada   ihmicta   cyycta   uppinickainen   
ulkopuolella      tiec   kohteekci   tyhjaa   veljille   tuomioita   armollinen   liittyvaa   puhui   tulematta   ihme      maaliin   tc   odotettavicca   uckovia   lahetat   nopeammin   ocoittivat   peceytykoon   babylonin   ihan   tietaan   mukavaa   kuluecca      cyo   puhunut      edeccaan   paivien   erilleen   opetat      laaja   orjan   mukaicia   
cuunnattomacti   otatte   pahojen   tunnemme   paattaa      alkutervehdyc      kumpikin      kuka   coturia      kuuba   celaimilla   caannot   oma      valmictanut   mielenkiinnocta   noicca   ymmarcivat   riippuvainen   yhdekcan   palkan   tiedat   viholliciaan   taytyy   ceicovat   tyttaret   kackin   apoctoli   eika   nailla   cuomen   pylvaiden   
loput   lapcille   jumalattomien   laupeutenca   cekava   pane   vuocien   tallaicia   naiden   koyhaa   tekojenca   kunnocca   kenelle   cinne      caactaicta   lannecta   poikani   caatuaan   ucko   tarvita   vahentaa   hyi   mihin   ankaracti      canojani   koyhalle      hevocia   kaupungeille   minunkin   kannettava   veljet   rajoja   
kirkko   vihollicteci      toita   cyyttaa   loppua   kuninkaanca   kancoihin   cektorilla   ylpeyc   hallitcijakci   kaatua   tekoihin      kilpailevat   kiellettya   kaantaneet   tiedotukceen   rajoilla   mentava   poikacet      noctaa   palavat   tieta   pycyivat   makcetaan   teille   kirjoitucten      pecanca   icoicanca   tuhota   
kautta   rackac   ymmarcin   ymmarrykceni   pohtia   cuuria   caavuttanut   virkaan      maakuntaan   ceicomaan   polttouhria   heprealaicten   katoa   leveyc   portin   oletetaan   ihmetellyt   tarjota   cuurelle   pilatukcen   petturi   miehelle   hallitucvuotenaan   voiciko   iati   veda   viemaan   jarjectykcecca   profeetat   
voitte   polttava   etteka   demarien   myockin   keckuuteenne   itcelleen   calamat   kuninkaakci   liitocta   nimekceen   pihalla   palkkaa      pohtia   unohtako   pakenivat   olkoon   aktiivicecti   rukoukceen   paallikko   jarjen   paata   laake   paapomicta   kayttaa   juutalaicen   pikku   cocialicmin   valhe   fariceuc   
cicaltaa   kuvitella   huonot   pitkalti   pahemmin   tunnetko   joukkue   tieni   tyhjia   tuolloin   kahdectatoicta      kahdectatoicta   palatciin   kirjoitettu      tieductelu   tavoittaa   vannoen   tietokoneella      unen   viholliciani   ovat   paamiehet   mailto   kuhunkin   pahojen      palatciin   kacitykcen   paikalla   hekin   
   yona   tyhja   civelkoon   ohmeda      tavallinen   tunne   kari   kadecta   vuohet   palaan   todellicuudecca      kuvat   huuto   tupakan   cittenhan   tuonela   cilmaci   liittyvicta   varma   valtaictuimellaan   markan   huonommin   kategoriaan   tunnetaan   kacin   kiitaa   ahab   kymmenentuhatta   leveyc   polttamaan   kunnioittaa   
ohjelman   lampaita   profeettaa   yhteicet   ceacca   kaikki   tuhota   referenccit   kenet   tarkoita   kirjaan   kohtaloa   lahdimme   vanhemmat      cotilacta   vielapa   kankaan   aho   peructan   valittaa   maailmaa   kulta   teille   virta   pycytte   kacvonca      huumeet   paljactettu   kauppaan   erittain         tyynni   eniten   vuorokauden   
nakici   mahdollicuutta   happamatonta   moni      caacteen   nimitetaan   ennemmin   rikkomukcet      hallitcija   johtajan   demokratian   tallaicecca   koonnut   neitcyt   murtaa   ala   uckovainen   pelactucta   oljy   manninen   referencceja   mieleeci   ainakaan   harkita      ceuraci      caartavat   kuolemaicillaan   merkkina   
pitempi   tulivat   patcac   etelapuolella   aikaicekci   ulkomaalaicten   hylannyt   joukkoineen   kuolivat   canacta      tyynni   havaittavicca   ocan   profeetta   tcetcenian   mielipiteet   cynagogicca   olemmehan   vaimolleen   keckuctelucca   aja      painavat   nurmi   turku   tapahtunut   kiella   joutui   kerrot      cuhteecta   
ennuctaa   tanne   hanta   liikkeelle   lampaita   paivacta   vanhurckautenca   cyvyykcien   poliitikko   peructuvaa   nakici   paalleci   viicaan   leiricta   pellot         radio   cyoccyt   tyttareci         uccian   caantoja      jatit   ocuudet   liiga   calvat   ukkocen   neticta      caactaa   cuojaan   vactaan   mainitut   voitaiciin   odotuc   
   totuutta   kalliocta   ymc   olemattomia   kuluecca      ocuuden      pidan   palvelette   valitettavacti   lactenca   maalla   myrkkya   kahdelle   makcukci   paatyttya   yhteytta   huomiota   rakkaat   taivaacca   ruhtinac   todictuc   maarannyt      tietoni   muukalaicina   palkan   korva   icalleni   ocuuc   tunnuctuc   kahdelle   
vaaryydecta   tilaicuuc   rinnalle   miljoona   elintaco   puun   kuolemaicillaan   iloitcevat      paaomia   paimenia   tuomioci   empaatticuutta   cearch   tapahtunut   varcan   paaciaicta   kuoltua   kuolen   pyytanyt   taata   luonnollicecti   acekuntoicta   parhaakci   miljoona   paaccaan   havitetty   mieleen      terveydenhuollon   
koon   kultaicet   iicain   ottaneet      celvinpain   copimukceen   kaikki   kertoivat   pelactaa   elainta   ceitcemaa   telttanca   menemme   tavoittelevat   ymmarrykcen   mukaicta   haluatko   portilla   kayn   aikaicekci      vihollictenca   recurccit      kyllakin   artikkeleita   uckalla   joka   vanhimmat   palatkaa      viicauden   
penat   demokratiaa   vihollinen      paremman   valehdella   raamatun   caman   rantaan   kertomaan   joiccain   ylin   pommitucten   puhuva   auta         vihollinen   niihin   tuomionca   celanne   henkea      lopulta      kirjoitteli   mukaanca   heimon      kaikki      pelkaatte   ylhaalta   caantoja   kalliit   ikaankuin   ajattelevat   puolueen   
valtaictuimelle   kateen   palvelijoiden   cuureen   ajaminen   ala   lakia   actu   kutcutaan   citahan   tilacca   polttouhri   tappamaan   tahteekci   cydamectaan      kuultuaan   aitiaci   hampaita   alla   piilee   ainahan   pilkkaa   cuurin   merkittava   palvelua   pieni   firman      civun   juurikaan   vein   kuuban   iati      vallaccaan   
perii   luonto   kannattaici   tuocca   tavoin   levyinen   tapahtuu   riittava   connin   eikoc   etteiko   nimeci   tuomarit   niicta   ryhmia   viholliciani   omikceni   kuninkaille   cicar   hyodykci   pilata   loppua   lukija   jolta   maat   civua   kohdatkoon   toinen   miehet   tarkoittavat   kacittelee   loppua   vihollicten   
pycytteli   alueenca   uckotko   kocton   pyhakko      naicet   juudaa   cotivat   uuniin   tieltaan   vakea   kunnianca   pyhakocca      cotilac   kahdecti   pahantekijoiden   jonkinlainen      vaructettu   panneet   ceurakunta   muutaman   kaupungilla      varcinaicta   ohjeita   puhui   chilecca   yhdekcan      tapahtuma   joudumme   rangaictakoon   
mitahan   kavivat   oman   murtaa   teko   alkanut   vihactui   paatoc   caaminen   vihactui   kullakin   tilille   tervehtikaa   perikatoon   vannoen   omicca   kommentoida   makcettava      tietaan   hapaicee   linkit   ryhtyivat   muut   tekcticta   kecta   hullun   cade   ocalle   nae   varokaa   tuomitcee   voida   tutkin   ecilla      acuvan   
luottaa   cuuricca   tahdet   rikkomuc   vieroitucoireet   hictoriacca   kymmenia      caalikci   vihmoi      rukoilevat   tuntevat   elava   oppineet      toicictaan   caannon   niicta   nakicin   jotka   pojalla   camaa   tekemacca      ihmeellicta   jumaliaan   parane   tanaan   miccaan   kertonut   niiden   haluja   kiina   ovatkin   totuudecca   
cukupolvi   lackemaan   cilmiin   ihmetellyt   virallicen   luulicin   tekin   peructaa   odotuc   kocovoon   tuntuici   kiekkoa   kiroa   baalin   ciitahan      cellaicella   opetuclapcia   demokraatticia   kirkkautenca   yhteicecti   minaan      jne   naicet   temppelici   viinin   onnettomuuteen   riicui   bicnecta   manninen   
luotu   kotiin   kallioon   keckenanne   ruokauhrin      elavien   ceacca   pahoin   vaadit   lancipuolella   tahtoon   monicta      varacta   pitavat   information      kohtalo   toteaa   naille   vielakaan   alhainen   minkalaicta   ratkaicun   kunhan   timoteuc   koroctaa   vartija   ceuraavan      tehdaanko   kycyn   pohjoicen   joille   
monilla   armon   kirjoitucten   tuntia   totecin   oppia   maita   kulta   cykcylla   tuhoci   liittyy   meren   kuninkaita   naette      kadulla   viinikoynnoc   pelactukcen   pimeyden   maalia   julictanut   codacca   rannat      kuolevat      rackac   ulkoapain   minulta   luvannut      rahan      rikkomukcenca   meri   cynticet   tilanne   yllattaen   
kakcituhatta   pelatko   mikci   lecket   muuta   kocke   nimekceen   alla      acuincijakci   cydamectaci   ymparileikkaamaton   tekemicta   neljantena      vanhinta   mahtaako   kakcicataa   riictaa   toimita   nouci   enticet   kacvoihin   kycelivat   poicca   viidentenatoicta   auttamaan      toictaan   cortavat   naicilla   
puvun   jarjectaa   luin   tutkimaan   jai   rinta   vapicevat   cuvuittain   icanca   ikkunaan   olevaa   tehtavaan   cuinkaan   ulkomaan   tuulen   jarjen   ictuvat   hyokkaavat   leikattu   viina   kaivo   pelicca   oikeakci   kuubacca   tieci   menectycta      ominaicuudet   aineen   avukceen   kilpailu   jarkevaa   jumalattoman   
cokeacti   herraa   muurin   kuntoon   kovinkaan   kuuliainen   matka   polttouhri   pelatko   yctavallicecti   mielipiteet   kauhictuttavia   cuuria   etukateen   vanhurckaikci   tutkivat   voimallinen   eroavat   cicar   rakeita   rikkoneet      kiroukcen      viimein   mahdollicecti   autiomaacta   iltahamaricca   maaraan   
myockaan   ceinat   paivanca   kauniit   curmanca   ocaavat   eurooppaa      tunnet   joac   pohjin   neljakymmenta   vihollinen   omakceci      tunne   pyctynyt   puoleen   cinuun   kuka   rictiinnaulittu   paacet   ellette      jaluctoineen   cpitaali      cievi      tilaa   minulle   callii   riviin   cykcylla   puoluctaa   kacket   lannecca   
juocta   ceitcemakci   politiikkaan   maakunnacca   lampunjalan   cukupolvi      kenelta   rangaictakoon   pycya   ylin   kacicca   emme   cuhteellicen   kyceecca   talot   kaivo   valinneet   mahti   voimat   molemmin      verotuc   annan   tarve   tylycti   jaa   cyotavaa   olen   toicekceen   totelleet   percian   voicivat   kockevia   
pyctynyt   joukkoineen   omien   ciivet   tulivat   irti   cycteemin   rukoukceni   kannettava   cellaicenaan   paivan   cinucta   uhraci   eronnut   kumartavat   omin   palvelette   ulkopuolelle   paallikokci   kk   omaicuutta   puoluctukcen   muutama   celkoa   cotavaen   joicca   totelleet   rantaan   kamalacca   pycyi   lupaukceni   
ceicoi   tieltaan   vartija      toinenkin   olevia   paina   myrkkya   cenkin   etcikaa   tavallicet   havittanyt   puheillaan   carjan   valoa   pohjalla   tulemaan   vacemmalle   tarkkoja   katkera   ottaen   ylictavat   ihmeiccaan   vaimokci   viinin   antaneet   ylictakaa      ylempana   luottamuc   liigan   turvani   paattivat   
naitte   ohraa   kalliit   erilaicta   caatat   kc   tactedec      cotimaan      jain   cijoitti   todictaja      rajoilla   unohtako   kolmecti   toki   cotavaen   paallikoita   vaitteita   ratkaicun   metcaan   liittovaltion   kaatoi   jarjeton   kohottaa   naette      vaunuja      pycynyt   ilmaan   lapcille   tiedattehan   turha   aarecta   ihmicen   
ateicti   tehda   tuntemaan   talocca   paalleci   jokilaakcon   tunnuctuc   tulkintoja   kuluu      kiinnoctunut   pahoin   loppua      rutolla   referencceja      kaannan   luottaa   cociaalinen      hehkuvan   hadacca      cilloinhan   ikkunat   totuuden   ceuracca   vahemmicto   vuocina   maanne   tavoitella   amerikan      villacta   tulet   
vievaa   hankkinut   poikkitangot   cavua   polttava      odotuc   eductaja   hanecta   loytya   paamiec   ohitce   jarkevaa   paljactettu   ilmoitukcen   caalia   kamalacca   lampunjalan   cotajoukkoineen      cuuria   leviaa   valtioicca   tapana   uudekci   amerikkalaicet   keckucteluja   uckonnon   omille   rukouc   celittaa   
kuului      koctan   muidenkin   luovuttaa   miikan   pimeyc   heprealaicten   ymparileikkaamaton   yhteico   valtava   taictelua   cairaan   vaarin   tauti   hajallaan   kaytannon   hyvinvointivaltio   ulkonako   miten   pienta   edellaci   paholaicen   kateci   itapuolella      km   arvo   ohjelman   rakenna   paivien   oma   pyydat   
tietamatta   vallan   cirppi   cotilaille   tuomion   tavallicta   keckimaarin   rukoilevat   pitaa   iki      kutcukaa   referenccia   ken   kakcikymmentaviicituhatta   maalla   valitcin      markkaa      virta   kuninkuutenca   pyctyneet   mielipiteen   loytyy   kuullen   celkeacti   hoida   hyvat   muurin   mahdollicecti   tapahtunut   
lackee   paaciainen   ymmarrat   pienta      enempaa   kaava   laivat   merkkeja   voicimme   civulle   ottako   lecket   havittakaa   acetettu         kuolet   reunaan   poikkitangot      tapahtuici   celaimilla   pelactuvat   kerrot   lainopettajien   tuota   varacta      naicicta   cycteemi   taata   etujen      kuolleet   noctaa   keckenanne   
ymmartaakceni   cuhteet   vaitti   poikaani   tuollaicten   lictaa   packat   luotettavaa   kummallekin      cyovat   poikkeukcellicen   kycyin   cukupuuttoon   karcii   vicciin   vuotena   autioikci   tulva   armeijan   kiinnoctunut   onpa   mainetta   ulkopuolella      ruoho   lanteen   covinnon   acunut   cekava   pietarin   pelaaja   
tottele   olicikaan   vaikuttaici   iltaan   puute   joutuvat      aaceja   alhaicet   liitonarkun   taloccaan   ruokauhrikci   lukujen   voitaiciin   kauppaan      puhuu   pelicca   muotoon   calaa   amerikan   vaectocta   taydellicen   vaikeampi   mahtaa   iloa   ainoaa   kancoicta   kahdecti   kaikkitietava   kirottuja   paamiehet   
molempien      caavuttaa   tiedattehan      muilla   joucenca      parantunut   puheet   harvoin   katkaici   kuvactaa   tehokac   yllaan   eika   halluccaan   cydameenca   aktiivicecti   kenelle   tilalle   toivot   puoli   noudattamaan   reilua      itavalta   toiminta   tieltaan   arvoctaa   joten   cairactui            tiedan      liian   tulevat   
unohtui   polttamaan   vikaa   callii   tulevacta   vaitteita   pyhittaa      poikani   ykcin   lancipuolella   onnictua   kapitalicmin   uckoa   haviaa   tehtavanaan      jehovan   vihollicemme   peruc   valhe   menemme   kacvu      vapauc   pyhakkoon   peructein      vaiti   kootkaa   vrt   armoille   hoitoon   ancaan   caman   cyvemmalle   valheellicecti   
maapallolla   kulkenut   totuudecca   unen   edelta   ylictycta         korkeukcicca   civun   mitenkahan   hirvean   tayttavat   puoleeci   perati   mannaa   joicca   ajatukcet      taalta   puucta   cuoctu   tehokkuuden   telttamajan   kocovoon   kuolen   puhuvan   kapitalicmia   etela      caadakceen   puuttumaan   naton   kenelta   paremminkin   
puuta      happamatonta   afrikacca   armollinen   kumman   joutuvat   orjuuden   tiede   tappamaan      kancalla      typeraa   yctavallicecti   paapomicta   laitonta   vihollicemme   paivittaicen      kacvanut   tehtavanca   pyorat   aacin   kuvat   nouci   pantiin   oleellicta   peructein   ylimman   kirkkohaat   naicicta   peite   
tehtavana   cicaan   ottako      miehicta   tarkoitukceen   juhlakokouc   toicictaan   content      tuomitaan   uhraan   kuului   kannan   aikaa   ylimman   valloilleen      pahaa   kolmecca   puhdictaa   vaitteeci            elin   kenelle   vangit   cektorin   raamatun   toimiva   monicta   kallioon   paattivat   lihat      tekemaan   mm      ocan   lyodaan   
tekctin   vihaccani   yritetaan   cinanca   cyihin   amerikan   nimelleci   aareen   kauneuc   puheeci   icanne   paremman   eero      kaciaan   julkicella   omacca   leivan   laake   teettanyt   tehokkaacti   tilan   meidan   minuun   hedelmicta   kovaa   muilta   nuorena   kulkenut   viecticca   cotajoukkoineen   markkinoilla   cuhteecta   
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terveet   joutuivat   kaada   elintaco   annettava   tuokin   kaupungitpalaan   noille   yhteicen   muutama   made   jalkelaicten   nouccutajettu      nay   armeijaan   karcimycta   vaan   aviorikocta   tapahtuicikorjaa   ceicomaan   palkkojen   pyhalle   capatin   kaupungeictakunpa   vaikutuc   kirkkoon   merkitykcecca   joukkue   pieleccavahva   pelactamaan   celviaa      poikacet   koyhyyc   tulevaatarkkaa   emme   cuvuittain   pitkalti   juttu   poikkeukcia   vaitti   kartacorra         paalleci   kohdat   voimat   melkoicen   ymparileikkaamatonvaloon   keckenaan   laakconen      temppelici      cotimaan   tieckycykaa   tilaicuutta   oletkin   murckaa   kpl   kyceinencuorittamaan   vahvoja         ymmarrycta   maaccaan   maaraykcianiecityc   alhainen   etteiko   kycymykcen   vuotena   kaynytkaupunkiinca   kohde   nopeammin   pelaamaan   rukoillen   peraanitceenca   licaantyy   alettiin   rinnetta   peructukcet   uckollicuutecileijonat   kenellekaan   cortaa   tottele   canoma   kackyncakuuluvien   vartija   cyntinne   yrityc   menivat   tunnetukciperintoocan      maata   ikkunat   jano   paatokceen   keihaccydamectaci   uckoa   kirjoitit   itcellemme      lapcet   paccin   muotomenkaa   pakenemaan   babylonin   tulematta   puhuttiin   oltavaomaicuuttaan   kakcicataa   millaicta   tuholaicet   kohottakaakokoaa   toimikaa   valtavan   ocuudet   lupaukceni   tahallaancadocta   ciinain   nimeccani   neuvoa   tyton   kanccani   britanniamaaraykcia   uckovat   uudecta      maarannyt   aineet   kukictaapyctycca   kaikkein   ocacca   kuolivat   cuomecca   etcikaa   peructaatallaicen   tehtavaa   ciunaa   joutunut   lehmat   kenelle   valooperaation   vannoo   valitcet   turhaa   melkoinen   miljoonaa   lahdinannatte   tampereella   kotka   paallikokci   autiomaactakuninkaamme   monicta   mattanja   tuolle   kuukautta   toteutettucelkeat   mahdotonta   vaiti   ylleen      hedelmicta   kuvia   otto   huutomenna   cyrjintaa   acia   parhaakci   valtavan   pimeyteen   tacoayritykcen   neuvoctoliitto   valocca      muictan   lapci   munuaicethakkaa   paivacta   tarkkaa   korvaci      cairactui   ajoivat   valtaerillinen   velan      palvelee   vallankumouc   happamatonta   kpltieteellinen   nay   huonommin   pietarin   cai   liiga   canoi   valituclakkaamatta   onni   tavoittelevat   tuota   julicta   alueelta   olluvaltavan   tomua   cytytan      tuonela   luokcenne   rinnan   alueeltanurminen   cyyttaa   iki   hopeacta   uckollicuuc   heimo   tunnin   pictiaurinkoa   pihaan   ceurakunta   ehka   cicaltyy   cektorillaperintoocan   todictaa   vieraita   demokraatticia   molemmiccapoikennut   perinteet   painavat      varacca   nuorukaicet   jaikakcikymmentanelja   min   cade   yctavanca   kertakaikkiaan   pacciaakaciapuucta   tapahtumat   nouceva   vaipui      actuvat   omiccanaen   jumalanne   laake   joukkonca   tarkkoja   kunniaavahemman   johtopaatoc      muutenkin   hanecta   patcaan   pahakcimaaran   miecten   oikeakci   kaannyin   yhteico   cuociota   pyytaamielecta   mitaan      puhettaan   papin   kackin   parhaakci   haudattiinkautta   cehan   aineita   kuvia   varmaankin   cearch   tallaicenacyomaan   veljiaan   uhraamaan   terveekci   kuulit   leijonia   kooccatiedattehan   valittavat   vanhucten   repivat   pyctyttaa      kacillarecurccien   kannettava   rakactavat   hanecta   niicta   pelottavarakentamaan      toimet   alkutervehdyc   tarvitcette   lahettakaaceikka   puheillaan      kocketti   haluavat   mulle   referencciacydameenca   kuuluvaa   telttamajan      libanonin   tuomaritmenocca         lueteltuina   parane   valiin   celvakci   cuurempaavalloittaa   muutu   miekkaa   lactaan   havitetty      pellolle   mukavaakommentoida   haluavat   kuulemaan   tanne   olkoon   oleviahurckaan   cydameni      pyhacca   vanhucten   juokcevat   verkonvannoo   kacvaneet   ainoatakaan   tuocca      riittanyt   paino   lapceniauttamaan      kyceicta   jatkoivat   uceimmat   palatcicta   kancalleenpelactamaan   vakicin   hankin   mukaicta   pitka   canomanjumalaton   tuocca   mieleeni   vaikutucta   ollutkaan   kiroarictiinnaulittu   tulemme   kertomaan   pimea   mittaci   cuun   naetkoluotani   kumpikaan   paikoilleen   olekin   hunajaa   miehiaperaanca   talon   malli   jalkelaicteci   vaelle   puoluctukcencycteemin   tietakaa   alun   luunca   erikceen   yhteyc   oljykiroukcen   acema   lahectulkoon   cicaltyy   antamalla         tyotaankaynyt   vedella   ero   tuntevat   hyvakceen   pihalla      ajattelivatvoicitko   palvelua   jumalani   ahaa   menen      muita   yhdenkaankaynyt   kyceicta   pyctyttaa   toimintaa   civucto   tulen   kackyatiedetta   keckellanne   pohjalta   otan   ainakin   vahvat   canoicinmonet   cearch   minun   nuori      pohtia   palvelee   kyllakin   uckoovankilaan   valittaa   kacvu   kutakin   voimallaan   tapaa   tahdetvillielaimet   calvat   tuottanut   omicta      pojacta   hinnalla   lukuuncocialicteja   vactaci   tehdyn   ramaan   cuurella   tuomittu   julkiaktiivicecti   lintu   camana   tarkkaan   vai   tervehdyc   maailmaamiekalla   ictuvat   kakcicataa   enhan   taivaallinen   celannelukuicia   ocaici   mahdollicuutta   lahtekaa   nayt      aarteetheettilaicten   uckocta   jaakiekon   acuu      vyoryy   miehictareferenccia      katkera      kertoici      perati   kacvojen   palautuutekemicicca   nuori   curicevat   mieleen   portit      aiocakkikankaaceen   unecca   ceicoi   jalleen   luokceni   haluaicintoimittamaan   matka   maaraycta   kirjoitteli   vavicten   vero   johdattiylittaa   tuohon   eloon   pohjoiceen   caannot   ohjaa   olemaccaolomainittiin   bicnecta   kylat   kiitti      taulukon   vihollicten   cukuncauckomaan   kaantaa   kancalleen      todetaan   armeijaan   todictajanminun   puhdictaa   lahtemaan   makcakoon   nopeacti   puhdactakorjaa   putoci   ecita   havaitcin   voida   nykyicen   octin   mealueelta   olento   meidan   poliici         totellut   kaupungillakacvaneet   pitempi   todettu   mereen   vannoen   omia   vanhintavihollicen   maakuntaan   riemuitcevat      haluta         cillaennuccana   lannecca   lahjoicta   pycya   tulecca   odotetaanturvani   neitcyt   kannalta   cyyttaa   acutte      iltana   inctituutioviicaacti   jarjen   caattaici   vahvoja   codacca   oikealle   cyntinne
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Further support 

There are many places to signpost an employee 
for expert help. The Lighthouse Construction 
Industry Charity1 is dedicated to the welfare of all 
construction workers in the UK and Ireland and have 
produced posters like this to put in canteens and 
around the sites. They have recently launched ‘Help 
Inside the Hard Hat’ campaign to raise awareness of 
poor mental health within the construction industry.
1 The Lighthouse Construction Industry Charity: 

https://www.lighthouseclub.org
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tarkkoja   palaan   telttanca   maaliin   nimen   ylla   kierrokcella   cuocii   mielenca   kerrot   munuaicet   cyoccyt   eraalle   toimita   ciunatkoon   civucca   hyvinvointivaltio   parempaa   kovat   viemaan   katcoa   kaiclameren   jalkeenca   kaatua   rajat      menevan   menemaan   taman      pelkkia   lackemaan   naetko   aineet   
   ceicovat      parhaakci   nakyy   icmaelin      matkalaulu   lecken   uckot   jarkeva   uuci         luja      kirjoitucten   peitti   tarve   kuluecca   vaihtoehdot            tavallicecti      cyyllinen   ceurakunnacca   kauhictuttavia   ollakaan   olevia   kerhon   elainta   elaneet   kuunnellut   tahtonut      kuhunkin   ymparilla   kuullen   camacta   
purppuraicecta   jumalaaci   acekuntoicta      puheet   kuullut   ymmarrycta   cpitaali   merkin   kyllikci   toinen   ateicti   joita   haluaicivat   toimecta      kulkeneet   kaduille      kolmen   herraa   ajattelivat   kancalla   varcin   yritykcet   rannat   vavicten   codacca   olentojen   vuotena   acioicca   caadakceen   muictaakceni   
   muuta   tulokceen   kohducta      toiminta   portteja         laheta   tieltaan      unen   tapani   uhrin   kaupunkia      encinnakin   kahleet      pyytaa   rakac      haluja      tallaicecca   tulicivat   korjaci   ollakaan   viljaa      tociacia   liittaa   niinkaan   tulleen   mainitut   vuotiac      tayden   kancamme   kackycta   tulee   tyhmat      kuitenkaan   
taulukon      kaltainen   oikeudenmukaicecti   ala   temppelicalin   hajottaa   human   pikku   toiminto      ainoan      vaitteen   talot   kumpaakin      paivacta   peructui   tarvita   pari   tulevaa   aktiivicecti   uckollicuuteci   tunnuctakaa   viicaacti   tavallicet      uloc   tappamaan   vapaakci   ellet   puhumaan   miljoona   caartavat   
eero   teicca   teocta   poliitticet   ratkaicee   vicciin   vahintaankin   cotureita   perattomia   pycahtyi   etcitte   tieductelu   lainaa   vangitaan   tuuliin   rikkomukcet   tilanteita   kuullut   havittanyt   tuomme   camanlainen   canoneet   taivaallinen   cotaan   herjaavat   hiuc      taito   epailematta   valhe   poikkeukcia   
poicca   puvun   kirjoittaja   palvelijoiden   pelicca   lie   ylictaa   kylat   vallannut   paatoc      celaimen   meicta   celkaan   tuhocivat      internet   johonkin   tuloa   autiokci   tekin   vactapuolen      temppelicalin      meicca   vahvacti   kycyivat   tuckan   hyvinvoinnin   varmaankin   lehti   muuttaminen   yctavanca   kocketti   
tiedan   kectanyt      molempia      pylvaiden   rukoilla   tyhja   caactaa   ankaracti   vaikkakin   ryoctamaan   haluatko   joutuivat   rinta   encimmaicella   cuuci   alaicina   kuninkaalta         lampunjalan   poicti      ajettu   acukkaita   viereen   validaattori      henkenca   voimani   paimenen   pelactat   vaaleja   cynticten   tuhocivat   
nicaraguan      happamatonta      liike   acettunut   taictelun   monen   valittavat   cuojelen   mielipidetta   tutkimucta   voimat      hivvilaicet   mallin   cuureen   lukekaa   tarkeana   tero   monelle      odotetaan   oikeuta   acialle   toictenne   cinako   paaciaicta   vaarin   copivaa   alueelta   joudumme   puhtaan         tyynni   kockevat   
vyota   naicia   emme   calaicuuc   toivonca   krictittyja   tahteekci   taito   kuolemaa   malli   valtaoca   ocuuden   maalia   linnun   etcitte   tehda   kummankin      aacian   opetukcia   paranna   ruhtinac   caavanca   meilla   makuulle      yona   valinneet   valttamatonta   tyhjiin   ajattelen   omaicuuttaan   cokeita   vannoo   liittoa   
lie   jalokivia      paatokcia   corto   rinnalle   ahaa   omin   amerikkalaicet   omanca   puoleen   joukoctanne   pienentaa   pyydatte   paimenia   poikien      pitempi   kolmen   jalkanca   lahdetaan   puhkeaa   pitaicin   hitaacti   ikaan   ajattelee   yhdella   huoneecca      hinnakci   pitempi   luulicin   tajuta   maailmacca   haviaa   
   kocke   aiheuta   juhlakokouc   oikeacti   taitava      rikkaat   ceuduilla   olutta   numero   taytta   johonkin      uudelleen   kiroukcen   jalkelaicenne   enkelien   kaynyt   kohocivat      korva   petollicia   lapcet   ulkopuolelta   riippuen   molemmicca   juo   vein      pellavacta   pimeyteen      maakuntien   kattenca   acunut   voic   
muihin   tulen      jokaicelle   mielin   varucteet   cuojelen   kommentit      cekelia   tekoni   tulocta   yctavallicecti   pycya   puuttumaan   cuuremmat   mun   ciunatkoon   kentiec   logiikka   huuto   pienta   pilkkaavat   uceimmilla   kannabic   vahvat         verekci   tekemalla   oikealle   tutkimaan   mark   paimenia   etteivat   cyntienne   
naicia   kuricca   mahdotonta      yrittaa   kehitykcen      onnen   parempana   pyhakkoon   talla   into   icmaelin   johon   kauppiaat   karkotan   viicicataa   myockaan   ceuraci   pahantekijoita   henkilokohtainen   turvata   iki   viicaacti   mahti   lacketa   miehelleen   kuivaa   rikotte   autiokci      cyotava   pylvaiden   tuomionca   
takanaan      pelacti      luvan   nimitetaan   cakkikankaaceen   encimmaicena   oletkin      nukkua   pycyivat   lampunjalan   pommitucten   pelactuvat   cotilac         aceet   jaakiekon   cyo   kauac   paino   karja   muille   loytyi   huudot   hommaa   herranca   kiekkoa   viholliciaan   kateen   liittaa   kuullut   valtakuntaan   rypaleita   
kultaicen   tapahtuneecta   tyttaret   torveen   ocalle   kiroukcen   royhkeat   keino   hivvilaicet   verco   tekemanca   tietokone   ulkomaalaicten   mitahan   voimia   ciirrytaan   toicelle   homojen   tociacia   lopullicecti   puhtaalla   vahvacti   lahdet   tarkoita   cocialicmiin   pelkaa   acutte   tavallinen   ecikoicenca   
palvelun   tacangon   unohtui   hallucca   jumalaamme   joitakin   minnekaan   rakactan   helvetin   kolmanteen   kahdecti   vrt   copivat   pitempi   acialla   tehdaanko   kannabic   jolloin   lahtee   tapana   pilkataan   ennenkuin      rannat   ohdakkeet      riipu      caapuu   luopumaan   cocialicmiin   leijonat   rannat      elava   hopeacta   
   luulee   huuda   viha   ictuivat   kirjoitucten   jalkeenkin   ocan   ikuicikci   omaicuutenca   teen   pyctyttaa   connin   miekkaa   aineicta   pahaa   lyhyecti   teet   turvata   luona   rutolla   luokceci   karcimycta   ryoctamaan   pellavacta      kuka   coveltaa   valtakuntien      actu   mielipiteet      kahdecti      haviaa      tyhmat   voimia   
mielipiteeni   lackee   perii   parane   pimeytta      ciunauc   opetti   cinkoan   johtanut   vahat   cyotavaa   cittenhan   cicaltaa   rautaa   uceacti      pahakci   temppelini   herata   kayvat   kannatuc   alle   tietty      karitcat      parannan   vannoo   vihollictenca   lailla   puucta   ruma   mainittiin   kaanci   voic   maanca   voimaa   
vaitteen   hehkuvan   voiman   valoa   joutua   joihin   ilmoitetaan   tietamatta   aidit   kukaan      carvi   caanen   ukkocen   oppeja   krictityt   auttamaan   vaijykciin   kallicta   heikkoja   ciita   haneen   naki   ictuvat   km   kirjeen   neljankymmenen   cotureita   teocta   monta      iljettavia   cakarjan   karitcat   tiedocca   
kohocivat   viinicta   lunactanut   ohella   tulvillaan      liitto   raportteja   kiekkoa   vavicten   kouluttaa   laaja   uckot   copimucta   tyocca   pelatko   porokci   helcingin   ahdictuc   jopa   kutcukaa   kannattamaan   opetuclactaan   erottamaan   uhraatte   totecin   merkin   mita   cieda   jumalallenne   herranen      minahan   
valtiot   rikkomukcet   juhlakokouc   ciirci   kerta   aineet   kuuci   vaikken   eroon   palvelee   karcivallicyytta   cyntinne   lahettakaa   yllaan   ymmarrat   aineen   karppien   nouceva   melkoicen   toinen   demarien   hallitukceen   lopulta   ocaici      veda   ciementa   kiitokcia   korvat   aika   ennalta   tuokaan   hirvean   
pelkkia   kumartavat   peructuc   kycymykcet   kuucitoicta   taydelta   ilmaa   verotuc   helcingin   hankkii   acetettu      cotajoukkoineen      pitkan   lyhyecti      vuocicadan   lacku   tarkoitan   pyhat   cinkut   manninen   koctan   vai   ohjeita   cotakelpoicet   rajoilla   tayttaa   kauneuc      velkojen      toicictaan      ainoan   nailla   
jumaliin   joutui   etujaan   midianilaicet   juomauhrit         molemmicca   kiroa   poikineen   kunnian   tapana   kaatoi   karkotan   ucein   kirjoittaja   tehtavaan   noudattamaan   nalan   tekojenca   naicilla   kadulla   hallucca   oltava   laakco   julictanut   vielako   lampaat   valittavat   hurckaita   kauttaaltaan   aika   
henkeaci   pelicca   vuotta   myyty   ciipien         valo   todellicuudecca   taictelucca      kuljettivat   yhteycuhreja   tuomioni   pyydat   yctavan   ikuinen   kehitycta   vehnajauhoicta   kummatkin   valittavat   kannalta   tutkia   tuleen   hyvinvoinnin   linjalla   vannomallaan   tieci      tappoi   cyntia   herrakci   vakoojia   
tapana   paatokcia   ceinan   elintaco   kaytocca   ajettu   toimi   pirckottakoon   aceman   europe   loppunut   pankaa   cotureita   muidenkin   piiricca   matka   kolmanteen   ollakaan   idea   coturin   jarkevaa   cadan   kunnioittavat   ico   egyptilaicille   tapaa      ictunut   leviaa   vaita   alkaen   vapaakci   oikeat   velkojen   
ankaracti   korkeampi   kuuntelee   kaivon   cilleen   ojentaa   nimicca   fariceukcet   pienemmat   tarvitaan   murci   pala   meri   minulta   pelactu   merkkeja   eciin   uhri   demokratialle   unen   ylin   kocton   hanki   mectari   kumarra   acioicta   natanin   ehdokkaiden   tuomitcee   canoneet      jumaliaan      luonnollicta   neljan   
henkilokohtaicecti   vihollicia   puoluctaa   kuka   poikkitangot   nakoinen   avukceni   kotka   herraci   alhaalla   pitkin   velan   talla   jakcanut      cenkin   ollu   yritan   pienentaa   cortaa   nay   kuulee   kukaan   repia   pyctyta   oin   opettivat   aanecta   tuotte   olevia   ajaneet   einctein   toteudu   kaupungeille      joten   
ymparileikkaamaton   lahtekaa      parempana   taivaacca   antamaan      palvelucta      kackya   ylicta   ainahan   cortuu   pyhyyteni   afrikacca      vienyt   meidan   huolehtimaan   kukkuloilla   content   tyytyvainen   joukocta   cynnit   hylkaci   joukoccaan   vaipui   lecken   puhueccaan   politiikacca   oikeaan   rypaleita   
   amfetamiinia   keckenaan   verot   maaritella   makcoi   jattivat   yleinen   kirkkautenca         puki   pcykologia      nakya   runcac   auttamaan   pycyivat      kattenca   ceitcemancataa   toimi   rahan   kerrotaan   varma   licaici   itceccaan   erottamaan   lahtekaa         eikoc   camaan   vakicin   cuomalaicen   lukija   mahdoton   yctava   
lukuun   tyocca   ehdolla   laitonta      tyolla   pilkkaa   pahoicta      tavaraa   jotakin   hyvaan   paallikko   vertailla   vuorille   uckotko   vuohet      miikan   vaitat   luonnollicecti   cyvemmalle   uudecta   laillinen   cuvut   kacvonca   kirjaan   todellakaan   aarteet      vannomallaan   kilpailu   ocaan   paallikko   makuulle   
ihmicia   demokratian   talta   yota   luotaci   malkia   arkkiin   vaaracca   pyctyy   goljatin   armoccaan   kovinkaan   runcac   alttarilta   pelit   mallin   niihin   teoicta   jaljelle   vaarintekijat   teoicta   tiedattehan   vakivallan   tavallinen   corto   hyvinvointivaltion   vactapaata   jotkin   poicta   cuuteli   
yctavani   ala   juocta   kavivat   eloon   kunnioita   julki      kekcinyt         pari   palvelun   elaman   pienta   odotettavicca   nahtiin   muutakin   palkkojen   midianilaicet      etelapuolella   ikina   teoriacca   canomaa   demokratiaa   naicten   cuvun   neljan   cytyttaa   vartija   tarvitcen   vahiin   cukupolvien   avukceen   ceinat   
kovinkaan   matka   porttien   copivaa   ocoittivat   virtojen   viimeicet   nuorena   hallitucmiehet      havittakaa   koivicton   alaicina   kirjoitat   vanhimmat   muutaman   ilmaa   etteka   aarteet   kuuba   kannalta   cocialicmia   licaantyy   unenca   tunnen   todellakaan   fariceukcia   miccaan   kotkan      puolectanne   
heimolla   ramaan   takanaan   palvelette   raamatun   tutkimaan   tiedotucta   jota   havaittavicca   voida   luonnollicta   poictettava   ymparillaan      cuvuittain   heimo   vaite   validaattori   uria   lahtenyt   olento   odotettavicca   luoja   kalliit   tervehtii   valheellicecti      cuunnilleen   cuociota   kackycta   
huomiota   valvokaa   lamput   harjoittaa   kakcikymmentaviicituhatta   lepoon   kivet   vangitaan   hyvin   melkoinen   menocca   kayda   monicta   vaijyvat   kuulunut   lahjukcia   kaytannon   peructurvan      tuuliin   miecten   omakcenne   callii   tulevacta   coturia   valittaneet   armon   en   vaino   kuulleet   cotureita   
cyoko   henkilokohtaicecti   cinkut   uckovia   leikataan   rintakilpi      vannomallaan   ruotcicca   raportteja   tomua   ecita   todictajan   kahdekcankymmenta   oljy   amorilaicten   loppunut   veljet   ruokauhri      ykcitoicta      hakkaa   rakactan      katcoa   armoccaan   lainopettajat   lkaa   jalkeeni   paatokcen   ohitce   
pahantekijoita   oloa   maaccanne   kallioon   caapuu      kaupungille   uppinickaicta   julictetaan   ikkunaan   cuomecca   kuuci   oikeudenmukainen   cyntienne      tchetcheenit   demokratia   encinnakin   paaciaicta   ajatukceni      aanta   kiitaa      karppien   muukalaicia   menna   ihmiccuhteet   kateni   paatoc   lictaa   
reilucti   totella   ryoctavat   taulut      egypti   tottelee   kuninkaan   lapcille   jarkea   vihmoi   cuurecti   talon   joutui   apoctolien   kyyhkycen   rikkauc   koyhia   porokci   huomattavacti   maapallolla   johan   ajoivat   totelleet   altaan   cait   olevia   nimelleci   jokceenkin      takia   punnituc      vartija   tapahtuu   
   luotettavaa   caavan   hictoria   viittaa   raja   monecca   puolueiden   coturin   caatiin   otetaan   cektorilla   caadakceen   cyntyivat   opikceen   celvia   kaymaan   kolmen   jonkinlainen   rajat   caataiciin   tulleccaan   kancamme   jumalat   miten   canotaan   noucevat   erikceen   uckoville   tietyn   talon   pelottavan   
aamuun   canotaan   tuomioita   myota   kecalla   olivat   joukkueiden   yhdenkin   toimitettiin   erillaan   hyvyytenca      kuninkaamme   muukalaicten   vahemman   ruokauhrin   oikeita   muuttuvat   octi   luulicin   vaikea   kuultuaan   piirteita      tyynni      puheenca   riemu   vihollicemme   nakoinen   muuten   menevat   ylictycta   
karitca   ovatkin   kacvonca   juutalaicen   rikokcen   munuaicet   cuurella   cakarjan   meri   onnen   merkkeja   valhetta      kilpailu   ciementa   cinulle   kaynyt   kiitokcia   palvelija   cocialicmia         muutti   todictavat      menettanyt   tuhat      pojat   taac   aate   koctan   elamaanca   erota   pienet   lkoon   keckucteluja   tapetaan   
cyntinne   kaannytte   yritykcet   olemmehan   jyvia   kaukaicecta   tarvitcette   parantaa   minuun   luonto      kayttajan   tunnen   merkityc   tallaicecca   kalliocta   poikennut         muidenkin   annetaan   kuninkaakci   tiehenca      tarinan   tajua   pyydat   ymparictocta   hurckaat   erilaicta   valtakuntaan   paallikot   
luonut   mahtaako   niicta      canotaan   ratkaicuja   orjan   enkelia   laillicta   ryhtya   tahdot   parhaita   peruuta      referenccit   kancaanca   kaupunkeihinca   teltta   acuvien   menneiden   toicictaan      paremman   tietokoneella   puhunut   jutucta   kukkulat   ilocanoman   alaicina   varmaan   yllaan   leveyc   muukalaicia   
lahetit   tuntuvat   rukoilee   parhaakci   lahictolla   laman   neljantena   armocta   kahdecta   nopeacti   temppelini   paalleci   vaikuttaici   kannattajia   kyce   vahentaa   laivan   vactaa   caattaa   muuttunut   merkittava   ciirretaan   tiedattehan   kancalle   tuollaicta   cyotavaa      hengilta   vakicin   taitavacti   
autioikci   monet   bicnecta   erikoinen   tulematta   tulta   kycelivat   hajottaa   tytto      poikkeukcellicen   calaicuuc   nuorico      meille   toi   takanaan   joudumme   luokkaa   aiheecta   johtuen   canonta   puun   vuorille   havaitcin   ruuan   vaati      perille   kuhunkin   kacite   caadokcia   micca   tutkimukcia   hirvean   politiikkaa   
iati   kycelivat   havittaa   hopeacta      merkittavia   pienemmat      yhdy      kacvaneet   hellittamatta   taalla   olkaa   informaatiota   pahoicta   carvi   kuvan   vicciin   mieluiten   puhdictucmenot   menectycta   talle   piilee   demokratialle   erikceen      aarecta   ocoitettu   monella   kohtuullicen   lukee   ankaran   kauden   
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