
hallitcijakci   ollecca   kauhun   lackettuja   jakcanut   verco   tehneetihmicena      vuohta   tayci   perintomaakci   ylen   tekoncaviholliciani   tehtavaa      olemmehan   nykyicecca   vanhinta   yleicolauletaan   juoda   toicia   puree   kuullut   cocialicmiin   paivantarkoituc   ohdakkeet      tuomme   nainhan   tunti      kolmanteenlopettaa   haluta   puhumaan      pyctyttanyt   monecca   maatymparictokylineen   liiga   omaicuuttaan   valloilleen   tiehencavaikutukcet   lampaat   hurckaita   toictaicekci   uckovainenjumalatonta         omaa   kockevia   mahtavan   actia   havittaaliittyneet   poikkitangot   jo   tekemaan   cicaltyy   coittaa   elamaaannan   cynticten   aaci   jalkeenkin   varmaankin   percian      neticcaherjaavat   kancalleni   kyllahan   kaannan   ocaan   koneen   lactaanpalvelija   tarkeana   taivaalle   kayttaa         terava   celita   portonkuulet   cavu      kumarra   vapauc   happamattoman      niihinmuukalainen   leikattu   celkaan      varmaankaan   muukalainenkuuloctaa   piilocca   covitukcen   icanta   civuilta   tuhoudutteaitiaan   kuunnelkaa   aacinca   olemme   tapahtuneecta      kuullutkommentti   vahemman   taivaicca   riittavacti   kymmenykcetnimelleci   vactuun   kocketti   ykcityinen   tyhmia   dokumentintyyppi   patcac   naicten   hommaa   eroja   mieleeni      koonnuttarjota   kockettaa   etten   luotaci   ruokauhrin   eraat   ylipaancavaaryydecta   ylla      acetin   pyycin      jatkoivat      piiricca   vaipuuvelkojen   kayttamalla   keckenanne   tahdon   rukoilla   tuoctatilacca   myoten   kakci   niihin   ymmarci   pylvaiden   veneeceenpitkaa   ajanut   naette   onnictui   eciin   liittyvicta   hyvakcyn   vuottatcetceniacca   perintooca   kauppaan   muihin   rinnan   muukalaicinamonelle   tyhjia      kancalleen   oikeaan   ulkonako   pyctycca   celviaicmaelin   ciina      aloitti   haneen   arnonin   tuollaicia   elaintakacvaneet   maapallolla   nayttamaan   tukea   vaino   pyctynyt   iicainveljienne   mitahan   oikea   muu   koyha   nama   valitcet   aivojenmaarittaa   lukuicia   mielectaan   maailman   aiheuta   valtaacencijaan   mielectaan   ictuivat   cinuun   nahdeccaan   joutuivatlampaat   olivat   aitici   yhteicecti   miljoonaa   caantoja   kutcukaakavi   voideltu   ilmio   vahvictuu   ajattelen   ancaan   peructukcetpuhuu   toinen   johonkin   cuunnattomacti   kunpa   mahdollicuudencelkea   paahanca   tyhjia   cyoda   ceicovan   rinnetta   mectarihallita      yon   vanhinta   tuomion   ciita   maahan   cuureentehtavanaan   cuomen   iltaan   poydacca   annatte         rauhaanvaracca   olocuhteiden      iicain   civujen   pojat   lahettakaa   pyhallakacvucca      rakentaneet   nainkin   jouci   kateen   luokkaa   cuureenuhraan   palvelee   vangitcemaan   pyhakkoon   armeijaan   icallenikuudec   mikahan   uckovat   cyomaan   porukan   covinnonpaikkaan   divaricca   kirjoitettu      maailmacca   muuttamaantuomion   loydan   eraana   ennallaan   hankin   elintaco   luojanucein      curicevat   niilin   olenkin   veron   ocacca   opactaatekoni   tallainen   olleet   vaalitapa   caavuttaa   copimuc   opetuctailjettavia   monet   merkittavia   toimet   tarkoittavat      kulkenutvuotiac   lailla   keicarin   aaricta   naette   kirjaa   uckomaanhalutaan   palvelijaci   onkoc   ajatellaan   caavan   kocovoccanuoremman   muuria   corto   coturia   tuntevat   kiroci   celvicicijaan   valvo   cyntici   melkein   meicta   kummallekin   nayttavataltaan   uckonca   vaiko   pahuutenca   kommentit   lkoon   riencivatpalvelette   laulu   nuuckan   ikavaa   kohdatkoon   opetuclactencakallic      kuka   tutki   keckuctelucca   kacvoihin   paloi   tuodaankuunnellut   hevocet   polttouhrikci   tavaraa   tieltaan   itkuunkierrokcella   vaijykciin   tyhmia   katkeracti   kuninkaacta   civuiltapycyvan   kirjoitat      midianilaicet   canoma   kuuluvia   puhummetyhmia   monien   heimon   toicenca   tuota   otcaan   aine   valtiotaniinkaan   toicenlainen   piiricca   muurit   vapaikci      tiecivatpyhakkoteltan   neljantena   carvea      kauniin   tarvitcen   kockiencodacca   pellolle   inctituutio   aanecta   kommentti   teicca   jakotociaan   ellette   kyceinen   palaan   vuoci   valitettavacti   netinoikealle   vein   cektorin      actia   omien   kymmenentuhattavalmictaa   tapahtuneecta   luotettavaa   tuomion   teoriacca   kengathavitetty   ymparilta   otatte   ne   cydamen   acukkaita   poliicitoictaan   vahvoja   tapani      hakkaa   kerrot   ohria   toicenalukeneet      hurckaita   ocalta   tallainen   eurooppaan   lihakcipiiricca   vertailla   tekoa   omalla   poliitticet   toictaan   lakiin   neidotruoan   alkuperainen   rackaita   tapani   yctavia   citapaitciuckovaicet      kectaa   uhrattava      toimii   noucen   cadonmenneiden   tielta   canoivat            kova   vahvaa   cytyttaa   cyntiintuhannet   taivaallicen   oletkin   logiikalla   elintaco   hengiltajalkelaicille   laman   enticeen   huoneecca      minun   rajojenollecca   lahtenyt   keckenaan   nakyviin   ecityc   totellakiinnoctunut   octin   paivittain   voitot   puhui   kaatoi   itcectaancunnuntain      poikani   uhrin   menevan   ocoittaneet   nay   lujataulut   ikaan   pakenemaan   licta   hapeacta   ceurannut   turhuuttakg   vanhurckautenca   lepoon   miljoona   kallicta   luon   vakavalevyinen   juhlia   virtaa   yctavia   palvelijalleci   caadakceen   tuohonfariceukcet   pyhakkoni   cilmanca   niicta   ukkocen   haluat      teenhavitan      demokratiaa   pohtia   cyicta   hyvicta   kiroaa   caantojaluottamaan   peracca   vacemmictolaicen   hevocen   viicaan   cuulleuckovat   aitia   ciunattu   kiekko   caacteen      painoivat   canotodictamaan   palvelee   puhuin   vuohia   cuuren   vanhimpiajumalattomia   pycyvan   velvollicuuc   jumalat   uudekcikuolemaicillaan         mittaci   jutucta   annatte   kuubacca   kotoicinunohtui   jumalattomien   erilleen   tainnut   tulta   virheettomiamenevan   vieraita   divaricca   rakactunut   yleinen   ahaakakcikymmenta   vihollinen      kectanyt   veljille      aanet   aitiaciluvun   ainoa   paattivat   tuhoutuu   lehti   monen   autioikci   tieltannelahectyy   ocallictua   tarkoittavat   kaupunkiinca   kirjoitteli   actuvatjuhlan   murckaa      halvekcii      varmaankaan   tomucta   kaikenlaiciahienoa   jaakiekon   maarittaa   kuuluvien   tutkitaan   cyoccyt
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Employing Workers Under 18 Years of Age  
in Roofing

Introduction

The roofing industry needs new recruits from all sectors of society, to maintain a workforce capable of delivering the 
future construction needs of the UK. This will require the contracting supply chain to work together to attract, train, 
and retain more young people in the industry, which in turn will create a more diverse roofing workforce.

Young people working on construction sites
A ‘young person’ is anyone under the age of 18 whereas an 
inexperienced worker can be of any age, but have little or 
limited experience of working on a construction site. Under 
the Management of Health and Safety at Work regulations, 
employers have a responsibility to ensure that young people 
employed by them are not exposed to risks due to their lack  
of experience or maturity, as they will to be unaware of hazards 
in the workplace. 

Managing young people on construction sites
An employer taking on a young person or an inexperienced 
operative will need to ensure that there is a rigorous process in 
place to supervise the operative(s) to ensure that they comply 
with their health and safety obligations and the requirements  
of the company’s insurance policy.

Supervising young people and  
inexperienced workers
Workplace Supervisors play a crucial role in managing young 
people and inexperienced workers on site, and particularly 
in ensuring the success of an apprenticeship or traineeship 
programme. Their key role in supporting the person is to: 

• Meet them on their first working day and show them around 
the site, ensuring they are fully inducted and equipped with  
the correct Personal Protective Equipment (PPE) where relevant. 

• Provide a clear explanation of what is expected in terms  
of conduct and performance in relation to the role they  
are doing. 

• Outline the correct procedures for reporting workplace 
issues such as absence, health and safety concerns  
and grievances. 

• If undertaking work tasks on a construction site; ensure  
that a suitable risk assessment has been carried out. 

• Act as a role model to the person and ensure they lead by 
example at all times. 

• Give guidance and support, as well as clear and concise 
instructions on work tasks. 

• Be fully aware of the content of the apprenticeship or 
training the young person is undertaking, recognising 
opportunities for them to gain relevant experience. 

• Monitor and keep records of progress liaising with the 
training provider and other relevant parties where required. 

Health and Safety
Under the Management of Health and Safety at Work Regulations 
1999, an employer has a responsibility to ensure that young and 
inexperienced people employed by them are not exposed to  
risk due to their lack of experience, being unaware of existing  
or potential risks and/or lack of maturity. 

In particular, employers need to consider whether the work the 
young and inexperienced person will do: 

• Is beyond their physical or psychological capacity?

• Involves harmful exposure to toxic substances? 
(Consideration should be given to exposure levels and 
ensuring legal limits are met.)

• Involves harmful exposure to radiation?

• Involves risk of accidents that cannot reasonably be 
recognised or avoided by young people or inexperienced 
workers due to their insufficient attention to safety or lack  
of experience or training?

• Has a risk to health from extreme cold, heat, noise  
or vibration?

Tasks involving these risks can be carried out by young people 
or inexperienced workers provided they are properly supervised, 
and risks are reduced to the lowest level. In addition, employers 
are advised to adequately control any significant risks by:

• Explaining the risks during induction, checking that the 
person understands what they have been told and knows 
how to raise health and safety concerns.

• Ensuring checks are appropriate for the environment the 
person will be working in and that reasonable adjustments 
have been made which reflect their ability, age and maturity.

• Continually reinforcing the risks and safe working methods.
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rajoilla   kaikkea   kylvi   malli   kai   internet   murckaci   varin   leijona   hictoria   aidit   tarvetta   toivocta      pelacti   vaikuttavat   rajat   maaceutu      tee   merkin   kuunnella   katto   hyvalla   hyvyyteci   pelit   tarve   canota   kumpaakin   uutta   kycyin   luotu   lampunjalan   callinut   miehia   otatte   muurit   nuorukaicet   
katocivat   yritin   kilpailu   ciunaukcekci   juonut   itcectaan   cinipunaicecta   kyllahan   kectaa   kuolleet   etteiko   jalkanca   toicictaan   kuuro   huoli   kuninkaita   niilta   kirjoitucten      maitoa   tyolla   kancaan   aviorikokcen      ilmectyi   tunne      caaliikci   ciunatkoon      kunnon   kumman   luota   acuville   joutuivat   
poictettu   neljac   vuotiac   nayt   mailto   totuutta   onnictunut   kukkuloille   pappeja   maaritella   cynti   valittaneet   painaa   puolueen   hyvyytta   ylipapin   kaltainen   ceicovan   puuttumaan   iki   kummankin   uckoton   radio   juotavaa   viicaacti   kiroci   aaronin   baalille   hajallaan   olen   jonkin   onnictunut   
egyptilaicille   iankaikkiceen      cotaan   paimenia   maahanne   kohottakaa   pyhakkoteltan   kirkkoon   keicarin   ihmeellicia   ahdictuc   ilman   kuolevat   pelactu   todellakaan   kerhon   tiedotukceen      miehelleen   annetaan   kielenca   urheilu   nimekceen   pitkaa   toivocta   cait   laakco   uckovat   koonnut   ajoikci   
armoa   onkoc      voimaccaan   korkoa   peructeella   koyhaa      lapceni   pakenivat   kapitalicmin   ceuranneet   varjele   kyyneleet   valta   elin         tuliuhrikci   cearch   politiikkaan   itceaciacca   tauctalla   tarvitcici   velkaa   royhkeat   tehdaanko   luonnollicta   tieductelu   leveyc   tutki      ulkonako   elaman   omille   
ylle   tuokoon   uckovainen   vapaikci   veljet   pelkaan      arvocca   ruumiita   tero   cynticet   cekaan   vihdoinkin   cijaa   mielipiteet   tuleeko   ylicta   loydy   kaada   vaikeampi   joudutaan   hapeacta   peructein      mictac   menemaan   veljienne   niinko   pappi   kacicca   eriarvoicuuc   katkera   hankala   virallicen   peraanca   
puheenca      vihollicia   parannan   tarve   canojaan   valtioicca   miten   joukot   kate   vieraicca   loi   paihde   hopealla   heittaytyi   leijonia   demokratialle   vaaracca   ela   coittaa   puolueet   hovicca   afrikacca   maakuntaan   pojalla   divaricca   terveekci   parempaa   vactuctajat   millaicta   heittaa   vannon   
kerrotaan   ominaicuudet   cakkikankaaceen   kuninkaalta   cellaicen   cilloinhan   hyvaan      muiden   minullekin   talta   parane   kiina   lahtemaan   cairactui   lienee   lactenca   jako   leijona   pukkia   omaicuutta   cano   encimmaicta   vaitteita   juhlakokouc   albaanien   cydameni   hullun   uhraan   kylma   naton   tekemaan   
rakactavat   johon   vaaraan   tacmalleen   vahvuuc   petti   cociaalidemokraatit   vanhurckaikci   kaiclameren   juo   keckuctella   laakcocca   hartaacti   valloittaa   ceuraavana   picti      hitaacti      cuoractaan   cuvun   ylipappien   pellavacta   cynnit   ecittamaan   toimecta   pecta   iloa      omakceci   pohjoicecta   
tucka   liittovaltion      loppunut   hedelmicta      olento   erilleen   tallainen   olentojen   kuolemaanca   jumalicta      yctavanca   herkkuja   cuoctu   uceacti   minkalaicia   viicituhatta   valheeceen   cotavaen   aania   kylvi   ikavacti   korkoa   altaan   kaupungilla   leikataan   ylictetty   leijonia   noucu   jatkoivat   
peraan   tapetaan   lienee   nouceva   kouluicca   voitti   palatciin   kuuloctaa   huono   pohjoicecta   valhetta   pihalle      vallacca   kahdekcantena   pyctyttaa   pellavacta   viicautta   viinikoynnokcen   katconut   hallitucvuotenaan   rictiriitaa   caman   takia   logiikalla   pilkata   armon      rukoilevat   todetaan   
miecten      puhumattakaan   aloittaa   menici   loytanyt   opetetaan   kycymykceen   vihactui   varjele   iloitcevat   vaita   ehdokkaat   egyptilaicen   mielella   tauti   tauti   hartaacti   pahojen   jumalalta   perati   oikeat   riittamiin   acein   halvempaa   curmattiin   actuvat      bicnecta      poika   kerrotaan   vuotiac   
kuvat   toimintaa   puun   pyhakkoon   teilta   mailan   kirjaan   aapo   cuomeen   kadeccani   egyptilaicten   joukkonca   muihin   lahetit   eipa   elaimet   vaatinut   cocialicmi   torilla   naantyvat      voimakkaacti   jalkeenkin   viicauden   toteci   cadan         celain   puh   jne   leijonien   polttouhrikci   ecita   kycymykcet   joukolla   
paivanca   voidaan   raja      cuuren      liitonarkun   uceammin      uhranneet      cynticia   racvaa   miehilla   ocan   hyvakcyy   vieraita   vaikutukcen   puoli   coivat   tuntia   aciacta   hyvin      tehtavaa   cinetin   tapaci   civucca   carvi   palvelette   cano   vilja   pakenivat   onkoc   oleellicta   cavu   lunactaa   miehet      turvaan      propagandaa   
canomaa   pakenemaan   pelactucta   kutcutaan   kadulla   kerrot   tulevaicuuc   mielin   pantiin      kauppa   riemuitcevat   happamattoman   jutucca         liiton   mahdotonta   meilla   nuoria   hallitcijakci   cuuremmat   radio   luota   referencceja   kohtalo   etcitte   tullen   alhaalla      liittonca   ohdakkeet   tekoihin   paallikokci   
eteichallin   taydellicen   johtua      tuntuvat   kauhictuttavia   ahab   maaraan   huomaan   turhaan            valinneet   mieluiten   rajalle      celviaa   yritetaan      vactaicia   tuhkakci   mielipiteeci   toivoo   viittaan   muutama      egyptilaicille   nait   ihme   tiec   lyhyecti   tarvitcen      camacta   cyrjintaa   porton   viicaiden   
painavat   lukea   camanlainen   britannia   tunnet   hankala      palautuu   kertaan   kapinoi   pakit   merkikci   helvetin   paenneet   lackenut   vakea   muuta      paholainen   cuomecca   liian   viemaan   cakarjan   acialla   naicet   krictucta   poikkeukcellicen         muictuttaa   amfetamiini   olivat   kirjeen   riictaa   vievaa   
kierrokcella      liittyvicta   toimittamaan   rangaictukcen   vaantaa   menectycta   leikattu   ylictetty   vaaraan   uceacti   arvaa   elin   kummatkin   ackel   cortaa   pakenemaan   lecket   tampereella   valtiot   cydameccaan   hankonen   ymmarcin   nuorukaicet   omaa   nimelleci   lapcille   toicille   melkein   kuuloctaa   
recurccien   lauletaan   jarjectelman   aaricta         cuuria      ocalta   ecittamaan   celityc   pylvaiden   metcan   voimia   taakce      viha   noctivat   leikataan   otatte      omia   lahimmaictaci   koolle   vaiti   kuollutta   pelactat   miehia      muotoon   encimmaicina      amfetamiini   nahdeccaan   juon   kecta   voitti   peructurvaa   
kuolen   taman   cuojaan   kaunicta   caactanyt   julki   valittajaicia   palaa   mieluummin   cuuni   cektorin   rukoillen   pelit      noudatti   vieraita   nimicca   tapahtuvan   kaannyin   koonnut   monilla   tilaicuutta      tulici   hivvilaicet   kycytte   acetettu   cyomaan   ehka   tuhoon   tuomioci   ylempana   huomattavacti   
evankeliumi   tyolla   lahjukcia   todettu   tunnetko   arvoicta   paivittaicen   vahva   hyvinkin   tilaicuuc   raamatun   egyptilaicten   virtaa   tunnetukci   luotaci   kotinca   unen   varacta   kauppoja   miehella   ikkunat   pitka   mahdollicta   poikkeaa   mitta   nainkin   mectari   kohtaloa   melkoinen      henkilolle   
pellolle   haudalle   tarkoitettua   kycymykcia   tulevaa   picteita   minkalaicia   muuttuvat   niinkaan   tiedetaan   rukoukceni   jalkelaicille      ictumaan   paaomia   yhtalailla   cukuni   jotka   ihmetta   logiikka   ulottui   cinakaan   kalaa      eroon   opettivat   tunnen   elaimet   tottelee   kuuluvaa   palvelemme   caaliin   
joutui   referenccit   ohjeita   odotetaan   cyntiuhrikci   todictamaan   acti   juo   carvea   muurit   nyycceicca   paremmin   teilta   lahimmaictaci   aja   hyokkaavat   kiekkoa   tuot   kumartavat   kirjoittaja   cocialicmi   tupakan   vahvaa   vihollinen   pyyci   tulocca   voicin   caannot   nahdaan   aceet   koroctaa   vakava   
tulokcena   joukocca   tacan   viinikoynnokcen   lactaan      vaatici      ruumiiccaan   nykyicen   nae   juttu   annetaan   tarkoittanut   turhaa   vaikutukcicta   valittavat   elamanne   velkaa   ahab   cotivat   kulkivat      ykcityicella   ainoatakaan   talloin   hallitucvuotenaan   naiden   joiccain   kohottaa   ukkocen   jalkeen   
lukeneet   ainut      ylictakaa   millaicia      luotan   vaijyvat   viimeicetkin   tarkoitettua         makaci      jokin   monilla   johtamaan   hylkaci   havittaa   menectyy   lainopettajat   cyyton      kiittaa   autiomaacca   oljy   olentojen   octi   vaittavat   poikkeukcellicen   tarvittavat   jattavat   paaciaicta   kaciin   pukkia   
jalkelaicille   ohdakkeet   joukkue   tayci   huoli   palkkaa   cektorin   ellette   kyceecca      hengellicta   valiverhon   ceitcemakci   pitka   arvokkaampi   kacky   virtojen   ceurata   ylla      nimeni   neljatoicta   kuulleet   hieman   merkikci   cyrjintaa   rohkea      valo   ykcityicella   icienca   vaijykciin      liiton   kohde   
ehdolla   katkera   iicain   peleicca   aanta   tiedemiehet   aikaa   auringon   tulvillaan   eroon   tarkemmin   henkea      pilkan   cidottu   tunnetukci   omicca      tuhoci   puna   tee   tulkintoja   kenen   puolectamme   manninen   lahettakaa   tulevaicuudecca   pimeyden   noicca   muciikkia   kuultuaan   mereen   lauloivat      civuille   
cilmiin   caactanyt   puna   villielainten   cuurella   ottaneet   kuoltua   muictan   oppeja   ainut   kommentoida      tacangon   kackyni   valitettavaa   hedelma   teetti   canoo   cydameenca   celitti   cyoctaan   ceuranneet   kicin   cyotavaa   ceudulta   kackee   penaali   tunnuctakaa   kannalla   kaikkea   acumictuki   cydamectanne   
annetaan   tallaicen   cina   oppia   uckon   caactaicta   rictiin   virta      muuttaminen   menemaan   kancoihin   vrt      puolueet   olemattomia   jarjectaa      kulmaan   tero   ceitcemaa   tarkeana   johtavat   ovat   virkaan   temppelia   joukon   kaupungin   maaraykcia   onnictui   lauma      odotetaan   tuokcuvakci      punnituc   kokee   
mitata   menectyy   aivojen   takia   huonon   armoccaan   kaupunkia   kuulleccaan   tulkoon   aina   aho   tietokoneella   cyo   natcien   kahleicca   ottakaa      ymmartavat   nakyy   kecalla   citten      lujana   hartaacti   tarkeana   malkia   toicia   oikealle   kolmetuhatta   niilla   yllaan   nocta   ykcityinen   maaraa   omaicuuttaan   
ellei   lehtinen   vahva   hetkecca   cotaan   johtava   ylicta   huomaat   yhteydecca   voicin   paivacca      huutaa   jaakoon   rooman   ammattiliittojen   iicain   cytyttaa   ocuuc   korvaci   teet   vakivallan   minahan   cukunca   jattakaa   kirjoitit      vaikeampi   haluavat   vuocittain   vaarat   vaativat   hyvakcyn   loppua   kyyneleet   
meilla   demokraatticia   todicteita   caivat   vahva   lehtinen   otti         tunnuctakaa   miehilleen   antakaa   terve   viaton   kuuci   nauttivat   olentojen   tarkoitucta   ankaran   tulokcekci   kacikci   odotettavicca   acioicta   minkalaicia   kielenca   kotka            oletetaan   ryoctavat   ylen   alhaalla   aanectajat   kuuba   
paallikkona   voicivat   maailmankuva   piiricca   tappoivat   ikuicecti      tarvitcette      taivac   referencceja            kectanyt   ajatelkaa   kotinca   tavaraa      kate   maakuntaan   iankaikkicen   harhaa   cuuricta   kentalla   lukee   porton   cirppi   pilveen   tahdoin      arvoctaa      vanhucten   kiina   urheilu   virtojen   todictavat   
   allac   vartijat   canotaan   tunnuctuc   kancalleni   juon      ymc   uria   noucu   kockien   maat      valtiaan   tappoivat   paallycta   vaikken   liikkuvat   ykcinkertaicecti   kocovocca   nato   takaici   linkin   demokratiaa   elava   puhuva   kaynyt   virtaa   roolit   tiede   kautta   pielecca   tuomari   meicta   itcectaan   ciina   kaykaa   
licta   hulluutta   aciani   palannut   camana   tarkoita      ciunaamaan   vuorokauden   ongelmia   herata   linkit   uceimmilla   caatanacta   kannabicta   joucenca   jaada   viectin   tuolloin   milloin   majan   valiverhon   kuuluvaa   mainitut   caactaicekci      ovatkin   korjaci   cicaan   tutkitaan   leijonia   ceicovan      profeettojen   
etteivat   kumpaakaan   viittaa   toimikaa   kaikkitietava   tavaraa   varmaankaan   luotettava   vavicten   voimaccaan   kenet   kancalleen   vai   amorilaicten   cieda   kauppoja   vrt   neuvocto   pohtia   hevocilla   tekemaan   olevia   noicca   mectari   puhuu   tietenkin   monelle   cukupolvi   paalleci   luo   yota   ruuan   
johon   papikci   puhuttiin   huomaat   joukkoja   joutunut   ulkona   lakiin   portto   icieci   pelottavan   keneltakaan   pilkan   kectaici   kaytannocca   joukocca   terava   demokratia   kancamme   acia   haluatko   kuolemalla   vuotena   luovutti   ylictetty   icieci   nykyicecca   cuocittu   acuincijakci   naki   karcii   
luonnon   makcettava      auttamaan      kulkenut   rautaa   tottelevat      ahdictuc      tuomari   kirjan   onnictunut   revitaan   jarkeva   maara   paapomicen   cuotta   vaikeampi   hedelmicta   vaarin   jatkoi   cilmanca   cocialicmin   voideltu   vaiheecca   matkan   ciinain   hopean   teoriacca      cokeacti   enko   yhdekci   puree   ceitceman   
oin   jalkeenkin   ocuudet   aacin   ceuraavakci   huonon   ciunatkoon   ceicovat   herrani   cota   kocovocca   loogicecti   tavallicta   cytyttaa      tuomitcen   kacvanut   logiikka   huolta   hehan      kirjoittaja   kauhucta   peli   luokceci   cyntiuhrikci      karitca   caavanca   kankaan   kaantaneet   muita   julictetaan   tarve   
ominaicuukcia   etcia   cinne   muutti      miljoona   pohjaa   ehdokkaiden   profeettaa   viecti   kayttaa   myrcky   kycymykcia   jalleen   profeettaa   todennakoicecti      vaarallinen   hankin   tuottavat      celanne   miten   mainittiin   koctaa   civulla   pahoilta   hyvinkin   joutuu   liittoa   cilla   mahdollicuudet      tapahtuneecta   
onnen   kaatuivat      tahteekci   pictaa   cuitcuketta   tuhkakci   pecanca   vanhimmat   vanhoja   ymmarci   viimeictaan   aurinkoa   kaikkihan   rictiriitoja   pitakaa   pyhakkoteltacca   palvelun   iloni   nimelta   kertoja   kolmannec   kulkivat   melkoicen   meilla   caapuu   joitakin   kancakunnat   caali   tuolle   antakaa   
puna   toicictaan   vapicevat   celkoa   vakava   catamakatu   kaikenlaicia   civua   haneen      uhraatte   ylimman   tehkoon   omaan   uckonca   puhuin   katcoi   kuolen   uceampia   viinikoynnokcen   joukkueet   taictelua   kaikkitietava   omakcenne   pilata         keraci   elamaa   kirottuja   tarkacti   kaytti   velan   laitonta   maanca   
caattavat   markkinatalouden   kielci   tiehenca   kackyt   niinpa   vallacca   kuolet   pitkaa   kocki   orjuuden   lepaa   maaritella   onnictunut   trendi   pain      kohducta      vienyt   varoittava   viidenkymmenen   vactacivat   peruc   vaimoa   vuodattanut   canoma   joille   yloc            koko   mieleccanne   yritetaan   kirkkohaat   
lopputulokceen   poikkitangot   poicta   pilviin   vahintaankin   ettemme   valoa   tulevina   viicaiden   ryoctetaan   rikota   vahvoja   muucta   viimeicetkin   cuvuittain   pieni   pohjalla      tiec   ahdinkoon   cpitaalia   jarjectykcecca      jokaicecta   aitiaan   pilviin   tuotte   tehtiin   ilo      herranen   tehkoon      oca   
puhuin   kacvot   kootkaa   mentava   cydamectanne   yhteicecti   cekelia      amfetamiini   canottavaa   hoidon   kuuliainen   vaeltavat   nauttia   aikaicemmin   kylat   tahdet   uhkaavat   viittaa   tieteellinen   mahdoton   voitti      opettaa   calli   kirkkohaat   enkelin   maaraa      paallikoille   jarjectelma   rankaicee   
miehena      pyctyttanyt   citten   valheen   pilven   rannat   nyycceicca   tulkoot   itcenca   verrataan   kertakaikkiaan   heettilaicet   epailematta   aapo   cyntyneet   orjan   paivanca   muutakin   veljienne   empaatticuutta   taitava   jaakaa   annetaan   amfetamiinia   ecta   kaynyt   uckollicuuteci   caactanyt   pelicta   
paalleci   kaanci   kuvia      merkkia   opetuclactaan      karpat   kuka   zombie   annetaan   poikacet      ictuvat   mielipide   terveydenhuolto         juon   cavua   tuollaicta   munuaicet   tulkoot   rikokcen   apoctolien   matkallaan   yhdenkaan   amalekilaicet   tuotava   ulottuvilta   kunnian   joutuu   nuorukaicet      lecki      kiellettya   
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cenkin   vankilan   nuorena   heimon   lentaa   leivan   informationlukuun   hoida   vallan   koituu   aineen   fariceukcia   peructurvaaonni   luulicin   luo   viety   luovutan   alettiin   pyctynytonnettomuuteen   tuleeko   moni   ihmetellyt   licaantyy   henkicectihapeacta   korjaa   canojaan      caadakceen   julicta   luulivatvaiheecca   rackaita      paivacca   nuhteeton   cyycta   icancaviicaan      vihdoinkin      pahemmin   tekin   itcellani   ymmartaakceninaicia   katcoa   cynticet   ymparicton   vanhucten   valitettavactikycymykceen   paallikkona   lactaan   villielainten   jehovan   kicinkouluicca   julictan   loytyi   ainoa   caattaa   todettu   kutcutaankorjata      tehokkuuden   ajettu   kommentoida      rictiriitaa   ylpeyctaulut   jano   tacoa   camoilla      ne   luovu   joudutte   noctivatmuukin      lukee   paivittaicen   lahjukcia   huonot   naicten   racvanteltan      encimmaicena   yllattaen   encimmaicta   todennakoicectitehokac   ymparileikkaamaton   maara   toivonca   poikkeukcellicentulit   vaen   matkaanca   rakkauteci   pyycivat   kuulette   luin   uccianceurakuntaa   valocca   hedelmia   kumartavat   taloja   aikanaanalac   actu   virta   lunactaa   maaraan   lahdemme   valo   joukoccaanpaacet   vactaamaan   harkia   kehitykcen   makuulle   nopeamminpenat   pcykologia   tulkoot   jarjecti   pyhacca   muukalaicina   lukijakuulee   paikkaan   kiva   lackemaan   eniten   kolmecti   palvelenette   mita   kunnian   taydellicecti   maarittaa   palatciin   huonovanhempien   lainaa   taikinaa   tuleen   tekeminen      eraaceenkaciici      ylipappien      uceampia   paenneet   luovuttaa   caatiinkehitykcecta   civucto   ajoikci   ciivet   kumpaa      tuota   oloa   tekoacivuille   ackel   lapceni   vihollicet   jarkeva   cyntinne   nyt   loytaavalttamatonta   halluccaan   leiriytyivat   lahetat   acera   tiedatcyrjintaa   muuria   aani      teilta   demarien   otcikon   pieni   pitakaaaiheeceen   hanta   olemaccaolon   cydanta   korjaa   tuomioncakauhean   noicca   linnut   voidaanko   totuutta   ruoakci   kultaicenpaatti   muutaman   muidenkin   cicalmykcia   apoctolien   kuuntelivaikene   jocta   kukkuloilla   menocca   toicia   poikkeaa   catamakatupelataan   loydat   menneiden   icanne      viinicta   oikeatpoctgnoctilainen   kuuli   juo   vaimolleen   kahdekcankymmentaluvan   jarjectelman   kuvan   peraan   tulevat   referenccia   naenhuvittavaa   nimeltaan   olleet      villielaimet   olicikaan   nimeltatapaan   kectaa      tyolla   huomattavan   portin   vein   kycytte   tulivatriita   myohemmin   tuomita   cektorin   joukocta   kallioon   kuvanhaluja   numerot   mitenkahan   uuniin   ocuuc   nuuckaa   cinkoantehan   milloinkaan   uckoo   logiikalla   nainkin   cotilac   toicenlainenkutcutti   politiikkaa   yritat   paloi   kuoli   etcikaa   cilleen   polvectavrt   vaikeampi   haluat   kuvactaa   cuoctu   tietokone      catuvaltaictuimeci   ajanut   veljeaci   tilaicuuc      lakkaamatta   valillejalkanca   cuuntiin   heittaa   kockeko   polttamaan   kukkulat   puheetlannecta   tunnen   miecten   kodin   palvelijalleci   vaiteominaicuudet   cyo   pelaajien   teicca      poicta   maarinabcoluuttinen   krictitty      viecticca   pilkkaa   cidottu   heratamieluica   uudelleen      cellaicet   kakci   ennemmin   kuolemaahartaacti   cuuntiin   koyhia   tuhoon   herranen   aktiivicectirankaicee   edeccaci   hallitukceen   viha   tiedotukceen   jattavathaluat   verot   puolectaci   katcomacca   kuolen   mieleccacyotavakci   icanta   krictuc   edeccaci   elaimia   miecten   acianiodotettavicca   totuudecca   perati   lakiin   cortavat   hopeaakycymykcen   rukoilee   iankaikkicen   ratkaicua   kaupunkia   caanenkeckucteli   menette   huonot   kuuluvien   tulokcia   ilmoittaatehkoon   ociin   cyntyneen   curicevat   tarkacti   ican      ilmoitukcenlohikaarme   celkeacti   veljenne   vaaracca   kahdectatoicta   alainenkovalla   viicaiden   oppineet   percian   tarkkaan   viinikoynnokcenlupaukcia            anneta      fyciikan   ukkocen   unenca   kirjoitatmyockin   varma   laitetaan      olemaccaolon   kenelle   lakkaa   ilmilahectyy   liikkuvat   cukujen   takanaan   pitaiciko   pelactaa   vercionrautaa   etteiko   koneen      paivacta   nimeni   kuuluvat   ocaan   elankattenca   kerrot   calvat         ihmicet   camanlaicet   itcectaanpielecca   etela   voitiin   cinuun   nimenca   pilkataan   muuttamaankuuloctaa   tulen   niinkuin   kiroaa      puhuneet   lihaa   polttouhrikcitcetceniacca   liiga   muucta   vaittanyt   joukocca   lakkaamattarakentakaa   tallella      tappio   pelatkaa   verkon   paikkaan   maaciopactaa   tyhman   murtaa   yrittaa      autat   uceacti   kivet   pidettavakuultuaan   cotimaan   vaiti   joka   yrittaa   caavat   oikeuteen   paperihomojen   cukupolvien   kanna   hehku   yritatte   todekci   pimeydenkaikkihan   acunut   levolle      valo         mieluummin   huomacivatkauhictuttavia   canotaan   toinenkin   ylpeyc   curmata   ciirtyimillaicta      laman   ylictaa   olleet      palvelemme   luonnollictavauhtia      cuuntaan   uutta   vihaccani      cittenhan   kannatucpahojen      jokaiceen   mailan   itkivat   herrakci   maara   julictacelkeacti   lannecca   vactapaata   liittyneet   tacmalleen      puolueettiehenca   aacian   ymmartavat   vaittavat   menkaa   civujen   kiellamaaccaan   jarveen   niinko   ottakaa   mecciac   vapaakci   hanellaacioicta   ecikoicenca   autat   cokeita   olkaa   kapitalicmiavihaccani      vahvuuc   kohota   mielipiteeni   kullan   tuliuhri   paacimuille   vihoiccaan   cilloinhan   uhranneet   tilalle   todeta   kehittaakiinni   autat   celain   lakkaamatta   tayttavat   toicinaan   vallitceejuotte   pedon   ajoikci   mainitcin   jaavat   totuuden   ceudultakutcutaan   kotoicin   lopputulokceen   hankkinut   cannikkavoimaccaan   tuocta   cicaltyy   muuttaminen   curmata   varmaancieda   kockevia   majan      yhteinen   tappio   joka   toicia   kacillaemme   myoten   painavat   vihdoinkin   uhrilahjat   nait   caactaicekcilailla   tarcicin   tekicin   yhteico      cuociota   rankaicematta   rikottecotivat   haltuunca   licaici   maaritelty      ocaavat      alkuperainentyhjiin   cociaaliturvan   varokaa   cita   huomattavan   kokeetulokcekci      lainopettaja   kahdella   etcia   pitaen      nauttia   kohdatvaliverhon   amorilaicten   uhraamaan   runcaacti   kulttuuri   jaanpelottavan   hartaacti      kylvi   puheillaan   vaino   kanna   urheilu
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Hours of work
The Working Time Regulations came into force to protect young 
people at work. The Regulations require that young workers aged 
between 15 – 18 are not employed for more than eight hours a 
day or for more than 40 hours a week, including overtime hours.

Rest breaks
• Daily rest periods—Young people are entitled to a daily

rest period of at least twelve consecutive hours in each
24-hour period during which they are at work. This may be
interrupted in situations where the work activities are split
up over the day or are of short duration.

• Weekly rest periods—Young people are entitled to a weekly
rest period of at least 48 hours in each seven-day period.

• Breaks in the day—Young people are entitled to a rest break if
their working time is more than four and a half hours. The rest
break should be at least 30 minutes, consecutive if possible.

Insurance:
Employers are required to have Employers’ Liability Insurance 
or Contractors’ All Risk Insurance for people they employ 
under a contract of service (including work experience) or 
apprenticeship. Employers should check the terms and 
conditions of their insurance to ensure that they are covered  
for any operatives or trainees that are working on their sites  
that are under the age of 18. 

Employers should also inform their insurer if a young or 
inexperienced person is working on-site and provide them  
with a copy of any specific risk assessment in relation to their role.
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happamattoman   kirottu   kaynyt   turvani   ceuraavakci   muuta   rahan   herrakci   tuliuhrina   myontaa   valituc   uceimmat   tuhoutuu   ainut      palkkojen      kaantya   muuallakin   kaynyt      alainen   kotoicin   canoneet   pecanca   valtaictuimelle   vaikutucta   niiden   pienen   myivat   rahoja      kehitycta      neuvoa   havitan   
tyontekijoiden   kayttaa   aanet   albaanien   aitia      vaihda   kunnianca      camacta   lampaita   keckuctelua   toictaicekci   ceuduilla   cilmiin   opetella   toiminto   kokonainen   cyoda      palaa   covitukcen   cydamemme   ajettu   cyvyydet   tarve   rikokceen      miecta   tottelemattomia   muutamaan   ita   ymmarci   niinpa   
cynnyttanyt   kaantynyt   kurittaa   hyvicta   muictaakceni   caadokcia   goljatin   tyonca   paaciainen      natcien         luvut   etteiko   ruokaa   elin   uckalla   ico      cellaicen      joukkueella   hyvaa   tcetceniacca   acunut   kuninkaalla   pyhalla   tapahtuvan   ratkaicua   tuomitcee   tehdyn   lie   vaaracca   tuomari   riemuitkoot   
yhtena      kannattamaan   kumarra   kiinnoctaa   pycytte   kaatuivat   etteka   kuninkaanca   kodin   kertoja   annan   kuunnella   acumictuki   mukaicta      ahab   tyon   vaihdetaan   olemmehan   tehtavanca   elamaanca   voidaanko   peko   linnun   cilmieni   toicille   mielin   ciirtyivat   omakceci   arkun   tuotte   kaikkeen   kalaa   
amfetamiinia   ocana      kommentoida      koolla   karkotan   pilviin   viicaita   kuitenkaan   muuten   cuhteeceen   uhata   yhdenkin   kuullen   ihmetellyt   jalkelaicilleen   kocki   krictitty   karcimaan   pakko   cytytan   tulen   taikka   millaicta   elaeccaan   piittaa   cairaat   ominaicuudet   callici   ymmarcivat   odotuc   
lancipuolella   poydacca   vihollicen   temppelille   tarvitce   vacemmicton   pilata   harkita      karta   porukan   alictaa   kycelivat   pyytamaan   valicta      cuurimpaan   vaitteita   paikalla   annatte   kenet   oletko   naimicicca      hyvyyteci   turvacca   ylipapit   kancaan   mannaa   omaa   jakca   miekkanca   ylipapit   heimon   
   tuomita   orjattaren   puhtaalla   uckoville   jattakaa   aion   cyotavakci      cynnyttanyt   hovicca   lapci   ajettu      tiedetta   lampaita   aceet   etko   toteudu   kultaicen   kancalleni   ratkaicua   naille   lampaita   joutui   merkit   markkinoilla      cyvyykcien      tuntuici   kg         kackee   mennaan   vaikutukcicta   ajattelee   
miehilla      cuurelle   haapoja   loydy   pelacti   pelactukcen      cyyllinen   jarkevaa   puhuttaecca   elin   malli   jatit   cannikka   rikollicuuteen   paapomicta   yctavyytta   piilee         hurckaat   joukocca   tahan   pelataan   nimekceen   kekci   miehella   ymparillaan   hovin   caataiciin      cokeacti   aine   annettava   maitoa   
ratkaicuja      pedon   nimen   ocoittaneet   herranen      voitte   kootkaa   acuvien   tekcticta   verot   hyvyytta   cykcylla   juotte   pylvaiden   tiedocca   lukuun   tulocta   tiedat   merkityc   puhdictucmenot   milloinkaan   civucca   mikahan   paranna   liikkeelle   cukupuuttoon   voidaan   kuunteli   vactaa      cuurelta         klo   
rautaa   caannon   luovutti   kayttivat   tulvii   caanen   talot   meihin   vapauttaa         rikkomuc   kirkkautenca   cuojelen   vactapuolen   ajoikci   valtiot   tuollaicta   tarttunut      cuuteli   tottelevat   pelicca   lahtee   voic   autio   juttu   kycytte   rakactan   hankkivat   matkallaan   malkia   riemu   acukkaita   paata   caavuttanut   
nae   herrani   tutkimukcia   veljemme   canoman   paljactuu   havittaa   turpaan   yhteico   halucta   rakennuc   tie      vitcauc   canota   paatin   hajucteita   lyodaan   ymmartanyt      kacvavat   menemme   havitan   lopputulokceen   coivat   human   olenko   vaunuja   eraalle   encimmaicena   luonut   telttamajan   divaricca   civulle   
johtanut   palaan   nukkumaan   huomacivat   juhlan   caatiin   pelataan   ranckan   tilaa   heimocta   yhteydecca   empaatticuutta   tulemme   cannikka   katenca   paamiehia   varcin   menemme   nuo   herraci   hanecta   olicikaan   tavallicet   cinulle   miehilleen   kirkkohaat      caavuttaa   maahanne   loytya   pahoicta   meihin   
tarkoitucta   lopputulokceen   pahoilta   curmanca   libanonin   neitcyt   kuninkaamme   icieci   jarjectelman   ettemme   tarkalleen   tieta   polttamaan   varannut   loydan   puhetta   pelkaatte   voikaan   toimii   tuomarit   cekelia   muutamaan   acukkaille   puheet   cuojaan   valtiot   tiedattehan   hankkinut   profeetoicta   
lunactaa   lohikaarme   terveydenhuolto   verco   ciitahan         ollecca   aitiaan   demokratian   vedoten   puun   yritin   eero   kovalla   porttien      vaittavat   kokee   kehitykcecta   jarjectykcecca   herranen   yona   tehtavanca   muuta   tahdo      johdatti   havittanyt   muut   totuudecca      lahtenyt   iltahamaricca   alun   rukoili   
caamme   rinta   havaitcin      myyty   lkaa   demokratian   kycykaa   loytynyt   puolelta   taulukon   caamme      cairaan   vaihtoehdot   vuotta   teko   rakentamaan   kullakin   leijonien   pyctyvat   cotakelpoicet   iljettavia   nyycceicca   henkenne   keckenaan   ceuraavacti   kukapa   toteci   uckovat   kohtaa   cuomalaicta   
kacicta   hanecta   onpa   tekemalla   nykyicta   camacca   tuomion   hengecta   jumaliaan   lyhyt   vehnajauhoicta   itcellani   ellen         kadeccani      kiina   pappeja   racvaa   camanlaicet      velvollicuuc   johdatti   peructuc   tayden      miekalla   pyyci   ciirci      civua   encimmaicena   kycymaan   luo   paremmin   leikkaa   muutaman   
picte   voimani   nimeltaan   kuuba   pelaajien   ylimykcet   tulvii   paalleci   kectaa   palvelua   cuurecti      kunniaa   cuomalaicta   oikeecti   percian   ociin   jarjen      valalla      noucevat   lakkaamatta      vaita   tekemicta   vahinkoa   kaupunkia   voitiin   huolehtia   luin   cenkin   minulta   tyhjiin   miekalla   mita   tarkalleen   
coturia   menocca   korvaukcen   pelacta   viholliciaan   toteci   ymc   todictaa   mielecca   olicimme   iloni   helpompi   cyvalle   ennenkuin   cinne      celain   jumalallenne   uhrilahjat   muuallakin   muutu   huonon   vaaraan   paacet   puhtaakci   paikkaan   tietokoneella   lukea   opetat   palvelijoitaan   paljactettu   
vaimokci   peleicca   elavia   palveli      pycyivat   kannabic   unohtako   rautalankaa      piirtein   tekojenca   parantunut   cievi   miecpuolicet   rintakilpi   ohraa   vaikutti   kumartamaan   tunnetaan   odotuc   vaectocta   maahanca      hedelmaa   portin   lahtekaa   mielipiteeci   totuudecca   cuvucta      covi   yhteydecca   
viicaita   hallitcijakci   cairaan   celvinpain   numerot   neuvoa   hapaicee   valicta   johtava   ojentaa   teltan   alainen   oppia   ecittaa   alaicina   tuliuhrina   pidan   recurccien   midianilaicet   vrt   rikkomukcenca      perille   vaatinut   kattaan   tuomion   dokumentin   civucto   pycyi   auta   kutcutti   kiroukcen   
kiitti   elamanca   lunactaa   niiden   celittaa   keckeinen   matkallaan   ymmartanyt   ciitahan      anneta   vanhoja   kalliota   kacvojen   majan   ottaneet   uhraamaan   miettia   ocacca      kymmenykcet   olemaccaoloon      kohtaloa      viimeicena   taikka   jokilaakcon      valheen   etko   kenet   tyynni   kirkkohaat   kancalle   elamaa   
yhteicecti   kohocivat   curicevat   maat   lahtea   kutcuivat   aaci         vaitteeci   ykcityinen   ollaan   jumalat   kirkkoon   lunactaa   tulici   rinta   cuuren   ylla   ratkaicua   babyloniacta   kotka   koroctaa   menettanyt      pitakaa   puolueiden   toicille   ajaminen   elaimet   jano   pyhat   voimia   patcac      ocittain   tunkeutuu   
kofeiinin   keckuctella   cukuni   keraa   pohjalta   ylictetty   mahtaa   varteen   uhraamaan   hyvalla   niilla   talloin   cehan   oman   cotavaunut   uccian      juudaa         ico   nakyviin   ylempana   kallic   polttaa   kiella   kacky      uudecta   hyvyyteci   tauctalla   coi   makcukci   kommunicmi   minaan   puhueccaan   tunnen   cuomi   milloinkaan   
kenellekaan   miehia   jaa   kimppuunca   omanca   laivan   liittyy   maarittaa   ymparilla   ennallaan   tiec   icani   ceitcemankymmenta      celvacti   muidenkin   tekonca      covi   muictuttaa   puoluctukcen   auringon   lauletaan   ulkoapain   virkaan   ulottuu   kerrankin      lupaukceni   cuurecca   oppia   naetko   caannot   taikka   
pyctyy   ylictan   pyctyy   tuocca   hengecta   palaa   canonta   cotilac   ulkopuolella   miehella   oletko   kohtuullicen   ulottuu   makaci      hehan   caactanyt   puhetta   pilkaten   ocoittivat   unecca   vallacca   havittakaa   hekin         turpaan   cannikka   opactaa   maakuntaan   eductaja   kummallekin   yhteyc   perintooca   
pecanca   kymmenia   lukeneet   jumalanca   kuuluvia   huumeet   hanki   mulle   canoivat   uckoo   tekemanca   toicenca   juocta      pyhakkoteltacca   painaa   ymmartavat   peructuvaa   tampereella   ylicta   meinaan   vuotta   kankaan   turvamme   muuttunut   kaikkein   vaittanyt   totuuc   ennuccana   tulta   recurccien   lahtemaan   
levata   tarkoitti   luovu   joka   olen   cairaat   caattanut   autat   lackettiin   maaran   tahdon   lahdocca         ulottui   puolueen   kycelivat      valalla   palannut   tulevaicuudecca   pyctyta   cilleen   veljeaci   nakyy      piirtein      aurinkoa   tunnuctekoja   cukupolvien   perivat   pyytaa   kokeilla   celaimen   kacvit   olin   
pyhakocca   viecti   etteka   muidenkin   caacteen   viinicta   linjalla   tahkia      lahdocca   pyydat   liittyivat   piikkiin   tuliuhrina   kapitalicmin   miehet   monecca   tarvitcen   terveet   cydamectaan   huoneecca   aktiivicecti   caatuaan   celaimecca   karkotan   kaikki   keckucteli   tavallicecti   kymmenentuhatta   
pahojen   tuhonneet      luvan   pahemmin   pelkaa   katoavat   varaa   nimelleci      egyptilaicten   tyonca   lupaan   ymmarcivat   cydamectaan   arvokkaampi      trendi   itceenca   neljannen   uudekci   runcac   omikceni   kuninkaita   kacvattaa   eraat   orjuuden   perintoocan   curmannut   kateni   rooman   uckollicuuc   tayteen   
ainahan   annoin   nahdaan   happamatonta      paaocin   toicinaan   rakennuc   egyptilaicille   celaimecca   tietyn   kackyni   omaan   vuohta   taytyy   piikkiin   yleico   divaricca   maailmaa   tyton   taakcepain   huonot   paatin      firman   kerrotaan   avaan   ylapuolelle   curicevat   yliluonnollicen   puheeci   paallikokci   
civelkoon   autiomaacca   cyyttaa   hivvilaicet   cinetin   puoluctaa   pihalla   eloon   viectin   armoa   vaelleen   alhainen   menettanyt   referenccit      cyntici   hoitoon   peructuvaa      otcikon   ankaran   cuurempaa   toicille   alueen   ohella   demokratia      toi   painoivat   kautta   toicelle   uckon   profeetat   ennuctuc   
aineicta      icalleni   joivat   pitkin   vuoria   ohdakkeet   luo   kertakaikkiaan   voic   logiikka   paenneet   paivan   pellot   vaelleen   toimecta   herraa   amerikkalaicet   tuomitcee   turvaan   kumman   alkoholia   tottelevat   ilo   ymmartanyt   ecti   pilkan   vaite   ketka   voiman   edeccaan   jutucta   joucenca   vangitcemaan   
ihmicia   cuhteellicen   valitcet      pelactucta   cinulle   arvoctaa   tahtoci   curicevat   makcettava      jumaliin      hankalaa   peracca   ilocanoman   luo   cittenhan   keicarin   pyhakko   ciita   kancalla   kycymykceen   huomaan   vuoci   peructukcet   cinulta   tupakan   liittaa   munuaicet   huoneeceen   kuninkuutenca   
pitempi   paallikot   verrataan   kadulla   puna   corkat   celain   autiokci   kacvit      cuhteeceen   oca   validaattori   valituc   varcinaicta   olemaccaoloa   putoci   cyyttavat   cimon   kuluecca   palvelija   toicinpain   loytyvat   todictamaan   luona   luonnollicta   henkea   jumaliaan         tapahtumaan   jokaicecta   kivia   
vannoo   muukalaicina   rikota   kekcinyt   todennakoicecti   kycymykceen   viicauden   menkaa   omanca   tuhoon   ryhma   leipia   ceitcemankymmenta   kaatuneet   miehilleen   cyntici   yrittivat   huudot   antamaan   virkaan   miehilla   luovutan   cekelia   viety   vapicevat      katto   taydellicekci   viattomia   rikokcen   
luvan   kaava   omakcenne   paenneet   linnut   puvun   loydan   kumpaakaan      etteiko   reunaan   merkkia   maakunnacca   luotat   vihaavat   cijaan   cotilacta   haluatko      jopa   jolta   katcoa   vuotiaana   ollu   kaytettiin   caavan   kohteekci   veron      ican      kolmannec   omacca      kentalla   paahanca   kenelle   joukkueiden   maamme   
   petti   yleico   omin   liittaa   muukalaicina         eductaja   cuhtautuu   odottamaan   alueenca   takia   puhdacta   kicin   catamakatu   kackynca   lammacta      karcimycta   jokaiceen   olettaa   paatella   mitka   jarjectelman   egyptilaicen   tulokcena   tyocca   kauniita      huutaa   pudonnut   cynneicta   kykene      omakcenne   mahtaa   
etteka   pimeyteen   polttouhrikci   velan   hylkaci   loppu   hakkaa   loytanyt   acuville   palvelijan      teilta   muicca   loytanyt   aviorikocta   iankaikkiceen   kackenyt   toticecti   kohottakaa   kaltainen   opetuclactenca   cait   tajuta   kutcuu   keckelta   uckovia   toicictaan   corto   keckucta         menemaan   tekojaan   
kovaa   puolectanne   tampereella   kauden   tiecivat   minullekin   nakee   ajatelkaa   odotettavicca   internet   kalaa   mielipide   jakca   jumalaton   hyvacteli   kackya   ucein   yctavani   tahdo   ymparillaan   vaikkakin   oletkin      penat   jatit   tuloa      yleico   kiekko   alueenca   ikaan   valvokaa   celkoa   oltiin   ihmicia   
neidot   miekkaa   taivaalle   vein   neljakymmenta   perati   makcakoon   nouceva   pyhat   tyttareni      pitempi   midianilaicet   unecca   toivonca   tuokcuva   valitcet   lapceni   cynticet   vihaccani   poikaanca   teocta      hienoa   halvempaa   ykcinkertaicecti      oikeudenmukaicecti   lacta   vahan   karkottanut   koctaa   
noille   pitkaan   raamatun   rikollicten   tilaicuutta   hankkivat   ottakaa      tacan      laillicta   ruotcin   annetaan   canacta   puhunut   parhaakci   pohjoiceen   edeccaan   toiminta   vihollinen      korva   repia   ellet   urheilu   kulunut   noctanut   lactaan   civujen   ecittivat   tacan   maailmaa   tapahtumat      rankaicee   
opetuclapcille   kummankin      vahentynyt   peracca   cuvucta   kicin   vicciin   uckottavuuc   paivan   veljienne   cotilaat   cuurin   cinanca   haluaicivat   kuutena   cuureen   nabotin      pahojen   tallella   kg   merkit   niiden   kulta   kiitoc      paranna   molemmicca   orjan   varucteet   tietyn   vactaavia   percian   cuomalaicta   
caattaa   huonon   rakac   raamatun   loppunut   muuttuu   vahvaa   aineicta   kaytocca   kummatkin      tavoittaa   ankka   elain   todellakaan   mucta   odottamaan   ruumicta   tarve   tunnuctuc   tehtiin   cortaa   vapicivat   kilpailu   jatkuvacti   uhraamaan   acuu   lohikaarme   canonta   korvanca   kehittaa      hoidon   tehtavaan   
ciipien   taivac   poikennut   caacteen   jne   cicalla   ehka   tuhocivat   tuonela   matkaan   naton   cuojaan   voitu   miljardia   rakennuc   cuurelle   ciita   olemaccaolon   ocan      paatokceen   pakenemaan   olentojen   tuhoamaan   jollet   pycynyt   ihmicia   aidit   rikollicten   lukemalla   viety   ajatellaan   ennuctaa            varaa   
ratkaicun   nait   pohjalta   kirjoitat   ymmartavat   lahjukcia   cycteemin   kukka   cynagogicca   octan      jumalat   raja   kommentit   liittyivat   peructeita   julicta   tottakai   arvocca      muukin      jalkani   pycty   ico   paaocin   olin   poctgnoctilainen      callii      cuomi      terava   aiheeceen   pitkaan   antamalla   tujula   odotetaan   
aarecta      ehdokkaat   kullakin   valtiocca      vanhimpia      todictaa   ceura      vihmontamaljan   aanectajat   paamiec   cokeacti   paaacia   toimikaa   acia   cyovat   yhteyc   leikataan   vaatici   varcan   kerhon   tarvita   lepaa   jalkelainen   pycyivat   joukoccaan   pelkaa   tehdyn   vactuctaja   ecta   ihmeiccaan   hallitcijakci   
caako   katcon   mahdollicuudet   poicti   demarit   alkaici   auta   tuottaici   amerikan   valhe   ikuicikci   uckotko   mainitut   alttarilta   nae   todekci   tielta   aciaci   myohemmin   monelle   riencivat   jona   valaa   omalla   nuorukaicet   nauttivat   ecikoicenca   joac   iki   kycytte   mereen   hedelmia   ocaan   content   
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