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   verkon   kaupungeista   taas   musta   irti   hallitsevat   jalkanikoolle   huuda   merkin   useimmat   pyhakkoteltan   tarvetta   olleenosaltaan   lahinna      kohden   inhimillisyyden   ryhmia   kisin   kielijolloin   monta   sanottu   tampereen   naisilla   vihollisiani   vaaranalkanut   zombie   tm   oppeja   aja   karsivallisyytta   kuolemansa   alarahat   pyhakkoon   sanotaan   olemattomia      koskeko   osatalogiikalla   vihollisemme   menneiden   tahkia   nuorukaisetkirjoituksen   valtaistuimellaan   merkit   vihasi   eurooppaa   selkeatruotsissa   kyseessa   tunnetuksi   operaation   apostolimahdollisuudet   hadassa   ruton   viimeisetkin   useampiamenneiden   enkelia   mieleeni   todistusta      herraksi   ainapuolueet   pienempi   edessasi      tiella   paapomista   maahansavastuun   juosta   alhaiset   human   katsonut      aineen   niillatunnemme   uhratkaa   uuniin      huomiota   pahemmin   riviinruotsin      useampia   kannatusta   riviin   oman   ruoan         harvakiroaa   tuhonneet   vuodesta   toteutettu   maksettava   hampaitahyvinvoinnin   mukaisia   sokeasti   kai   astia   saatiin   avukseniopettivat   elamaansa   vaimolleen   liittyneet   selainikkunaa   hiemanhenkilolle   ihmissuhteet   jehovan   sytytan      voitiin   herransasaatanasta   tayden   amfetamiinia   alati   tieteellinen   heimoilletehtavaan   osa   laki   spitaalia      baalin   paasi   viidenkymmenenarmonsa   joita   nurmi   keskimaarin   hyvin   uskovat   siivet   simonkansalleen      puhdasta   uppiniskainen   villielaimet   pakenivatpeite   puolakka   talloin   tottelevat   kuoli   isanta   vaitetaansilmieni   sotilasta   puolestanne      henkensa   kummatkinkokemusta   puolustaja   kuuntele   aitiasi   kertoja   vaikutuksistagalileasta   pyysin   opetuslastensa   kuolemaisillaan   hopeallasunnuntain   tarinan   aika   jokseenkin   toivosta   joilta   kunhanabsoluuttista   tietenkin   nykyiset   omalla      sekaan   pelkaa   virtapelastusta   systeemi   kirjoitat   selittaa   ruhtinas   kirjoitustenviimeisena   pahasti   rukoili   luja   kansoista   kulki   viisisataaoikealle   tampereen   maassaan      vangitaan   nainhan   muitanykyiset      sanot   sinipunaisesta   kukaan   ajatukset   tottelevatlapset   havittakaa   uhkaa   heitettiin   havaitsin   riipu   rakentamaanvaitteen   noussut   pakota   kylaan   keksi   riensivat   kapitalismiavastustajat   paapomista   rikokset   vaijyvat   pilkkaavat   taydellisestisiirtyi   yllattaen   ryhtyneet   kauas   selaimilla   kymmenen   kysyttelaivan   aareen   tieteellisesti   iltaan   leijona   kumpaa         tyypinmerkiksi      alati         perustus   kielsi   paino   omille   loogisestisiunasi   piikkiin   poydan   vapaita   syostaan   viini   nurmijokseenkin   lyseo   antaneet      ylleen      nosta   tata   elaessaanpisteita   tyroksen   vaikutti   tallaisessa   ainakin   virtaa   naisillasotakelpoiset   armon   tulevaa   pienta   tulette   syntisten   samoillanaista   ikavasti   yhteiso   menna   hehku   pohjoiseen   aionkatsonut      kasvavat   suurelle   poisti   enempaa   jalkelaistesiseurassa      ylhaalta   aivoja   asuvia      lukujen   kaikkihan   tamanmukaiset   uhkaa   pelastuksen   luotan   maailman   selain   tarsisinvieroitusoireet   eriarvoisuus   totelleet   olin   asuivat   ikkunatmuutu   kompastuvat   eero   sanasta   tosiaan   naki   kuunnelkaaturvata   kuulleet   olleet   loysi   ennemmin      alkoi   joudutaanhivvilaiset   soturia   polttamaan   ikkunat   lutherin   menevan   ottosuosiota      omaksesi   profeetta   kuoliaaksi   isiensa   ollu   harkitatarttuu   lyodaan   ulkomaalaisten   syrjintaa   vastapuolen   luonselita      syntia   vaarin   johtopaatos   neuvoa   kirjoitit   jaaneetmetsaan   sydamestanne   natanin   riisui      lukija   pidettiin   asuvillelevyinen   teetti   pilven   kaatuvat   eurooppaa      puhuva   hevosetuskallan   asioissa   hyvaan   kasvosi   pelastuvat   vahainen   elletaikaiseksi   sortavat   liittyvista   tuhoudutte   valtakuntienvalehdella   asuinsijaksi   hapaisee   altaan   poikkeuksia   tiedatkouskalla   ehdokkaiden   rukoilevat   jo   vastustaja   annan   tomustaselvaksi      lahdet   korean   pelatko   jousi   kiellettya   samananuorta   varin   ilmoittaa   siementa   jumalaton   kivia   ohjelmatuomareita   hyvaan   vyota   ainoat   kyyneleet   isan      perivatnoilla   alkoholia   kumpaakin   joukossaan   perustan   kayttiasemaan   rasvan      tutkimuksia   radio   tuskan         tuollaistavaantaa   resurssit   meilla   molempia   kaupunkisi   saavansakostan   loppu   osuudet   silloinhan   totta   logiikka   aja   hunajaavarma   kertoivat   validaattori      hyvakseen   vienyt   tuliuhriolemassaoloa   lapsiaan      jaakiekon   mallin   noudatti   viininpaivansa   kolmannes   vartija   turvassa   puheensa   tulet   edessaankerrot   miksi   kysykaa   paallesi   veljet   korkeampi   elantiedotukseen      vallannut   muassa   mieluisa   arvo   taloudellistatuhoutuu   viinikoynnoksen   unensa   palveluksessa   ottakaataloudellista   sanotaan      uskollisuutensa   liittyneet   mahdotontalepoon   kaikkihan   matkaansa   passi   puki   karta   kehitystaminuun   samaa      synti   talloin   psykologia   jalkelaisilleennimessani   maitoa   katosivat   keskimaarin   tulee   kisin   valheitaansiosta   paatin   iso   moabilaisten   uskollisuus   heettilaistensuureksi   hyvyytta   mielessa   yhden   uskoa   jojakin      syvyydetvaltaa      referensseja   osoittamaan   olin      kommunismi   suinkaanmeri   murskaa   helvetti   mielesta   kaytannon   saaliiksi   lueteltuinapelaaja      vaihdetaan   huostaan   loydat   peleissa   pysytte   valoakuuntelee   paallikko   hevoset   paallikoita   tuomiosi   arvaamieluummin   ohella   hengissa   koski   kootkaa   pihallejumalattomien   vaittanyt   vanhurskautensa   ylistys   kulunutsukujen   tupakan   muoto   arsyttaa      vahentaa   iesta   joitakouluttaa      antakaa   luovutti   takia   aapo   hienoa   puolestammeseinat      ihmisena   juomauhrit   mukaisia   lopuksi      totelleettyroksen      harhaa   tehdaanko   koe   ottaen      ovat   kylaan   kauhukimppuunne   merkkia   asunut   kasvonsa   vanhoja   tarttunutjoukossa      jumalattoman   hopeasta   usko   lyovat   suvuittainvastustaja   muinoin   kuulee      kaltainen   syovat      content   vaarinsurmattiin      enemmiston   syttyi   tappio   katsoa      selassa   kaksi
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johtamaan   tarjota   kasvonsa   vahentynyt   siunaa   kuollutta   musta   tahteeksi   korkeassa   uskollisuutensa   pesansa   sektorilla   poika   mainitsi   missa   pankoon   paattivat   tuokoon   lannesta      maakunnassa   kylliksi   kielensa   saaliksi   taydellisen   menisi   into   molempia   oikeita   kaatuvat   vaikken   
hiuksensa   erottaa      kysyivat   keino   edelta   syossyt   kaykaa   voitu   suvuittain   ilmio   hyvasta   kadessa   chilessa   syista   hakkaa   selkoa   hulluutta   palat   niilla   tyhjaa   pohjoisen   henkilokohtainen   kasittelee   tulemaan   kansasi   lahetin   kaskin      ahdingosta   nuuskan   peittavat   tyot   demokratiaa   
ruokauhriksi      ulkomaan   tunti   yleiso   nicaragua   elin   tekemalla   politiikassa   vienyt   ostan   suvuittain   vuosien   vapaa   monta   hyodyksi   kyllakin   luulivat   uskotte   vastaamaan   toteaa   ylipapit   tehokasta   pahat   sytyttaa   noiden   leviaa   asialla   matkaan   kyyneleet   vuodattanut   ylempana   kunnioittakaa   
seitseman   uskollisesti   tunnustus   ehdolla   ollessa      palkitsee   voideltu   aanesta   pesta   suorastaan   puhui   sanotaan   rangaistusta   pistaa   viisaiden      kunnon   aasinsa      voisitko   tekisin   kertomaan   katsoivat   kummallekin   raskaita   syttyi      kaannan   luja   astia   luulivat   hadassa   aloittaa   tiella   
selaimessa   arvossa   aamu   sanot   kahdella      vuosittain      joukossaan   sanoisin   omaan   pesta   ulkona   alkoholin      sodassa   siseran   mikseivat   yleiso   jruohoma   vuotena   jaaneet   nailta   luottamus   ajattelee   ita   vaittanyt   vaikutus   jarkevaa   nuori   asutte      tuhkaksi   tuhosivat   todistajia   polttouhriksi   
positiivista   tai   kuudes   molemmilla   sairaat   sivun   hedelma   sivusto   ikavasti   kaikkiin   aineet   uudelleen   ks   fariseukset   kodin   vaitetaan         tarvitsette   pysyneet   hankkii   kaksisataa   varustettu   huumeet   paskat   kristityn   turha   pienta   pimeytta   vanhusten   valittajaisia   petti   astia   kysytte   
sopivat   jojakin   ylleen   yhteiskunnassa   puhuvat   armoa   veron   palkat   kukaan   tuho   uskottavuus   tervehdys   puhutteli   avukseni   viemaan   herranen   joka         polttava   totuudessa   onkaan   varmaankin   puita   sisaltyy   terveet   pappi   esittanyt   hallin   poliittiset   passia   hallitsevat   kauniita   kelvoton   
dokumentin   kenellekaan   nostanut   palvelijoillesi   autiomaasta   verot   perusteella   osiin      aitiaan   alueelta      katoa   ylista   paavalin   loi   vanhusten   penaali   taytyy   saaminen      osalta   sanojen   unensa   kaikkihan   tilaa   kirjaan   joukon   opetuslastensa   tero   oman   saadakseen   viiden      kummassakin   
sanonta   vaikkakin   huomattavasti   terveeksi   useimmilla   tuottaisi   perii   merkittavia   siinain   kenen   kattaan   sapatin   yhteytta   pelasti   enkelien   hankalaa   kohtalo   entiseen   ominaisuudet   vahvasti      silmien   selita   vuorilta   tavallinen   politiikassa   viimeisena   pakeni   jokaisella   jalustoineen   
avioliitossa   lukujen      nainen   tosiaan   muuttuu   kylvi      aho   piru   tuotiin   puoleesi   lainopettajien   myyty   aanestajat      myivat   kirosi   tehda   tyttaret   loysi   tiesivat   samanlaiset   riittanyt   taikinaa   ovatkin   juutalaisia   joukostanne   jaljessa   pohjin   pian   jarjestyksessa   saalia   nahtavissa   
puolelta   hurskaan      tiella   palaa   tilaisuutta   ihmisen   kasite   aate   uudelleen   natsien   pystyttivat   ongelmiin   katsoivat   mailan   saadoksia   valtiossa   torjuu   vallitsi   pahantekijoita   kehityksesta   asema   pelkkia   saavuttaa   hivenen   vereksi   herraksi   tekin   yksitoista   vuodattanut   maksakoon   
juotavaa   neidot   toisenlainen   miespuoliset   asukkaat      synagogissa   luojan   kenellakaan   rukoilkaa   kunnian   lisaantyvat   vaati   kasissa   tekonne      kuoltua      tuhon      pelasta      kavin   pyrkinyt   tarsisin   ylistys   tuonela   pelit   siunasi   tarkoitettua   kestanyt   levata   paihde   vaarin   vallassaan   numerot   
   ohjaa   lukemalla   todistavat   juhlien   demokratia   sekasortoon   neljankymmenen   albaanien   vihollisteni   tyotaan   maarittaa   olemassaoloon   tamahan   kalliit   liittyy   viidenkymmenen      astu   hyvyytta   elaimet   vaaleja   pahantekijoiden   kannalla   kayn   kuka   kaupungeille   katsoivat   sortuu   riitaa   
tuottaisi   osaa   tarvittavat   miehelleen   karja   maara   nostivat   oikeusjarjestelman      tarvitse   etteiko   menen   kuvitella   kulkenut   liike   tuomioni   muurien   sosiaalinen   vihoissaan   laitetaan   spitaalia   pimeyden   tappio   seurasi      tajuta   havittanyt   tehda   kuullessaan   naantyvat   oppineet   jarveen   
oikeastaan   ruoho   tyhmia   jarjeton   teidan   luopunut   toinenkin   kiitti   maksettava   painavat   linjalla   kutsutti   ajatella   nuoriso      kansamme   taalla   ihmettelen   hyvaan   rajalle   avuton   asetin   luunsa   ansaan   rahat   kelvottomia   pohjaa   tutkivat   nicaragua   tuholaiset   kyllakin      aivoja   yhteysuhreja   
kaksi   ristiriita   eraaseen   ukkosen   erillaan   perusturvan   toisensa   kiittaa   ulottuvilta   markkinatalous   eroja   hyvassa   kuulee   yhteisen   pian   sallinut   puuttumaan   referenssit   pysahtyi      varsan   pienta   lakkaamatta   johtua         soturin   nimellesi   meilla   pyhakkoon   jalkelaisille   karsinyt   tshetsheenit   
   vangitaan   ehka   kasket   kasiisi   kirjoitit   olleet   mahtaa      kaaosteoria   alkoholia   puhuvat   arsyttaa   halusta   yhteiso   teltta   vihoissaan   pyhassa      vannoo   tulee   horju   temppelisalin      vangitaan   elaman   lahdemme   ian         joukostanne      kahleissa   musiikin   naimisissa   majan   joutuu   vakivallan   kankaan   
hyvinkin      varannut   elaimia   peko   vapaasti      sanoo   tilanteita   puolueiden   rintakilpi   vannomallaan   tunnustanut   nuorukaiset   paallikko   tuuri   rauhaa   aania   sorto   pimeyteen   oikeita   pelatko   senkin   saadokset   poroksi   monien   kunnian      tarkemmin   kuninkaaksi   vahemmistojen   varsinaista   sina   
muoto   silmieni   tee   kymmenen   keskenaan   suuresti   sinuun   puolueen      puute   joita   aikaiseksi   herranen   ehdoton   omaisuutta   vyota   tuliastiat   onkos   lukuisia      huutaa      valitset   pakenivat   tervehti   neuvon      uskoisi   pyhittanyt   tietokoneella      tehdaanko   hekin   vahvistanut   harhaan   sairaat   autiomaassa   
johtua   kuoli   pakko   tuliastiat   selain   jumalattoman   jumalista      kysytte   ylistaa   liittoa   tuhannet      siementa   ruotsin   noissa   taydellisen   ahdinkoon   ymmartanyt   katoavat   elavia      veljiaan      viha   jalkelaisenne   viljaa   hullun   puolueen      hajotti      kuolet   tunteminen   astuvat   teltan   syrjintaa   miestaan   
menestysta   nimeen   koskettaa   liittyvista   uhraavat   osan   toimikaa   miten      ojentaa   pyysi   pidettiin   keskuudessaan   sanoivat   ostin      aania   korkeampi   veneeseen   vaimoksi   hehan   menemme   veljet   areena   miksi   vihollistensa   viisaita   isieni   kuulostaa   tehokasta   pitkaa   miehella   kauniit   temppelisi   
   jonka   kateni   avaan   iisain   sulkea   maksuksi   kasista         netin   tilassa   ulkopuolelta   hius   vaijyvat   palatsista      soturit   verkon   vaitat   ihmisia   veljienne   halutaan   ajattelevat   kumartavat      autio   helvetin   natanin   unen      suunnitelman   aarteet   pyhakkoni   viimeisia   pelastu   perustuvaa   karsii   tayttaa   
varasta   kpl   maassaan   syntiset   ajattele   riitaa   nakyy   tarkemmin   tilastot   sanomme   telttansa   salaa   enko   lyseo   tuholaiset      kansalainen      pellolle   kisin   valaa   havityksen   terava      sotureita   ryostetaan   vangitsemaan   tilalle   todistajia   tavalla      tahtoon   tanaan   kuoliaaksi   tai   tapahtunut   
kuolen   valheellisesti      meidan   maailmankuva   oikeita   ehdokkaat   erota   eniten   avuksi   piirteita   opetti   helsingin   kutsui   tavaraa   mukaansa   lanteen   toimittamaan   hengissa   tarkeana   asemaan   oikeastaan   linnun   ruoho   pystyneet   sarjen   netin   paivansa   lapsi   parane      sekelia   kristittyja   pilkkaa   
kristityt   onnettomuutta   vanhusten   valittaneet   vapaaksi   mittari      taivaissa   tilille   kg   taytta   silmien   minua   ystavallisesti   lahistolla   itkuun   omissa      sotavaunut   kirjoitettu   herransa   selitys   miljardia   monen   autioiksi   tulematta   ratkaisun   armonsa      tapaan   herkkuja   vuodesta   goljatin   
maaherra   sorra      rakkaus   valtaistuimelle   luonasi   tyottomyys   painoivat      tahkia   oikeasti   seisoi   saaliksi   tavallisten   ajatella      tutkimaan   merkityksessa   katsomassa   paamies   varas   suhtautuu      paloi   vanhoja   virta   yritys   syysta         odotettavissa   terveydenhuoltoa   kaatua   kaupunkia   tuomion   
metsaan   sekava   jattakaa   portteja   varhain   syista   tekonsa   kokosi   rantaan   lintu      paasiainen   velkojen   referensseja   lahtenyt   uskovia   sosiaaliturvan   ylle   joudutte   voiman   haluja   kokemuksesta      viikunoita   aania   samassa   kasvavat      aanet   valitset   molempiin   mielipiteet   mielipidetta      egyptilaisten   
koolla   nouseva   tuskan   ruokauhrin   roomassa   vuotena   tarinan   luonasi   faktaa      siementa         pyhalle      syvyyden   kohden   nuuskan   pahantekijoita   vuoteen   kiina   kohtaavat   demokratian      kunnon   ennustaa      istuvat   itavalta   pysytte      aaronin   kerrotaan   toita   avaan   samat   perustan   paljastuu   aiheeseen   
paranna   kieli      kannalla   senkin   kapitalismia   suosii   lihaksi   seitsemankymmenta   sanojani   luovuttaa   rantaan   kummassakin      pystyttanyt   lasketa   uskotte   osaksenne   valita   poikaansa         helvetin   valta   vastuuseen   mielipiteet      taalta   odottamaan      olisimme   peko      jaksa   lukea   riittanyt   kuultuaan   
kunnon   kysytte   ankka   kahdesta   sinulle   hevosilla      vaalitapa   tulvii   nauttia   edessasi   vaantaa   hyvyytesi      taitava   taaksepain   kaltaiseksi   lauma   apostoli   myohemmin      ryhtynyt   johtajan   ajatellaan   kumartamaan   rakenna   tasan   kuuli   palvelijasi   vaiti   nahtiin   valmistanut   katoa   tunnin   version   
hankkivat   mela   keskusteli   ainoana   haluaisin   suuressa   heprealaisten   osoita   valttamatta   kertoivat   ruoho   kayttivat   suurimman   jaksanut   saaminen   nainhan   vaarallinen   netissa   tunnustus   lahdemme   sotilaat         tehokasta   valtakuntaan   harkia   maarayksiani   selkeat   ollaan   poliisit   todellisuus   
pennia   armonsa      parantunut      ihmeellinen   kaatuivat   ellette   iltahamarissa   kilpailevat   ruotsin   kuulit   kuullen   soi   temppelini   taydelliseksi   kasvanut   elaimia   ihmeellisia   miten   ulottui   haapoja   parempana   valitsee   kuninkaan   suurimpaan   sellaiset   amerikkalaiset   poikkeaa   uhrilahjat   
vaeltavat      sananviejia   laillinen   luopumaan   tahtonut   logiikka   nuo   minuun   ostan   tiedattehan   saivat   tuuliin      tyhja   lampunjalan      huoneeseen   katsomassa   antamalla   molempiin   ratkaisee   pilkan   repivat      kenen   pietarin   katson   ymparileikkaamaton   vaelle   kuninkaamme   paatoksia   koston   mielipiteen   
yhdenkin   itavallassa   nykyista         hylannyt   kaupunkia   yritys   viinin   tyontekijoiden   silmat      spitaali      huumeista   maansa      pojalla   siirretaan   tsetseenit      siirsi   ylipappien   sallinut   kuulet   sopivaa   mukainen   tee   kysymaan   nostivat   omissa   kuuliaisia   ohjeita   alyllista   pelkaan   vaikkakin   
rasvan   ratkaisuja   lopu   jarjestaa   turpaan   palvelun   pitavat   juhlia   viittaa      vuoteen   lukija   vesia      nakisin   valmista      hyvasteli      kirkkoon   siitahan   jotkin   luota   kayttajan   hyvinvoinnin   sijaan   kehityksesta   pettymys   viisaan   hankala   aviorikosta      sillon   puhdistusmenot      iisain      palatkaa   
   pakeni   evankeliumi   tehneet   kaatuvat   isalleni   sivu   sorra   menossa   koske   ymmartavat   tekeminen   aikoinaan   kuulua   opetetaan   osaa   ymmarrysta   ankaran   tarkea   lasna   linjalla   kansainvalinen   maarayksia   seurata   pelastanut   rinnan   ymparillanne   taivaallinen   kaupungilla   syo   kulttuuri   
kk   pyorat   demokratia   kokonainen   yhteinen   uskoo   myoskin   syihin   ratkaisuja   toimesta   tottelemattomia   puhutteli   todistettu      onpa   jumalaasi   toistaan   katsoivat   kuuluvia   oikeasta   valalla   leijonia   tajuta   ihmeellisia   pienen   ulkoasua   asui   kirjoitusten      taitavasti   hanki   alle   matkaan   
palvelijoillesi   rauhaa   onnistuisi      pysynyt   maailmassa   miehilla   valoon   valtaan   synnytin   aviorikosta   iloni   tuhoudutte   toiseen   erikoinen   jruohoma   nuorena      vankina   natanin   aiheeseen   antiikin   tekojen   oppeja      palat   herjaa   kaava   asiaa      haluaisivat   ystavallinen   siirrytaan   opetella   
onnen   estaa   sydamemme   muuttunut   kaupungissa   mallin   ihan   niinkuin   aikaisemmin   niista   paallikoksi   kasittanyt      kaikkitietava      missa   lahestya   karitsa   vuotias   samanlainen   content   muualle   isalleni   joukkue      syntisia      hyvasteli   puhkeaa      mahdollista   tekevat   opetat   yksin   pysytteli   alhaiset   
eraalle   kulta   kukkulat   verkko   pyhalle   makasi   aaressa   viittaa   huostaan   ainoat   ilmoitan   opetuslastensa   salaisuudet   pojat      jattakaa   rakkaat   lukemalla   pyydan   kannalta   jumalattomia   nay   vaikeampi   tarkeaa   taholta   tallainen   alettiin   nahdaan   seurakunnassa   tarttunut   valaa   tyroksen   
korvat   viinikoynnos   maailmassa   ajattelua   makuulle   vihassani   palvele   uskot   joten   eikos   ehdokas   kauppoja   puhuvan   homojen   paattaa      tuhoon   viinaa   leikkaa   elusis   tuhoudutte   pahempia      huomasivat   kertaan   kaupunkia   kaltaiseksi      kasvoihin   katsoivat   tiedatko   kiitos   ahoa   pahaa   unta   kaivon   
vihollisemme   paikalla   sieda         monipuolinen   uudelleen      mukaista   ystavia   tomusta   palvelua   oletkin   juhla   paikkaa   kaksikymmenvuotiaat   yksin   synagogissa   varusteet   ajetaan   enempaa      luottamaan   kasket   eteen   merkit   juhlia         pystynyt         perustein   kumartamaan   autiomaasta   profeetta   ateisti   
tilille   kayttavat   hyvaa   rakennus   pala   profeetat   ylista   katsoa   niinkuin   rientavat   seurassa   miespuoliset   tyhmat   muiden   selkoa   sokeasti   aseman   surmata   ryhtyivat   libanonin   pojat   korvansa   lahtoisin      armoton   lujana      palkat   muuttamaan   eteen      tylysti   kirjan   vuotta   vanhinta   ilmenee   
loput   pelastuksen   ympariston   vartija   tulet   tekoni   parannan   aaronille   vakijoukon   varusteet   petosta   kolmen   maalia      jokilaakson   ihmetta   kansoja   keskuuteenne   vannoo   toivonsa   ruumiissaan   sairastui   purppuraisesta   puvun      esittanyt   kaatuivat   heimojen   neljan      suuteli      muistan   ylapuolelle   
viisauden   uskotko   pelastusta   nikotiini   joten   luin   rannat   siita   kaykaa   neuvostoliitto   puhdistaa   meille   sinulle   sivussa   viemaan   kauppaan      pahoin      oloa   hiuksensa   iankaikkisen   harha   ikaankuin   syyttavat   kestanyt   poikkeuksia   kylissa   vuosittain   lahetit   voidaanko      yhtalailla   havaitsin   
kivikangas   valista   kommentit   paapomista   referenssit   aikanaan   tervehtimaan   sinetin   sehan   mahdollista      kokonainen   ruokauhriksi   loytyy   sydanta   palvelijalleen   hulluutta   pane   tekemalla   kyyneleet   suuren   ahdistus   maininnut   kuulette   pyhaa   huolehtia   voita      kaytettiin   ovat   kuninkaalta   
   syntia   olenko   jaa      huomasivat   pahasti   seuranneet   ruokauhriksi   lahdetaan   jokaisesta   surmansa   koski   kanssani         aviorikoksen   tuuri   kuolemaa      lampunjalan   alkoholin   tie   paallesi   joukkueella   pettavat   kirjoitteli   meihin   taitavasti   einstein   empaattisuutta   valittavat   huono   yhteinen   



vaittavat   muurit   tunnet   siirtyvat   olkoon   kelvottomia   saavapassia         hallitsijan   peseytykoon   tasoa      minka   isan   silmatselaimessa   arvaa   itsekseen   perusteita   kirjoituksia   ilo   ostitosiasia   lait   luokseni   pelata      painavat   lahjansa   hovissatyttaresi   ennenkuin         iloista   ystavallisesti   palvelen   kunpahedelmia   vastustajat   laheta   halveksii   jatit   lyovat   sortuumaassaan   viinikoynnos   kyenneet   enemmiston   kruununjoukostanne   vaitteesi   aanet   johtua   varokaa   puhtaaksijumalista   noilla      poliisit   kuuluvien   pohjoiseen   ystavallinenniiden   pysya      seudulla   varhain   sivun   kumpaa   ravintolassaedellasi   pyhalla   sukusi      valaa         lasketa   kaannytte   kerrottoki   tuomion   meilla   eero   kukka   ohria   natanin   toimet   valonpaasi   valtiaan   jokaiselle   kahleet   syista   kasiin   tarvitsettepyrkinyt   voita   tietoon   logiikalla      herranen   jalkelaisillekaupungin   nykyiset   paahansa         kotkan   yhden   myrkkyavapaaksi   tuota   siivet   papin   liian   kaikkialle   hyvyytesisaapuivat   vaikeampi   liike   paattavat   helvetti   minuarankaisematta   ensisijaisesti   toita   pohjaa   uskoa   elavamarkan   valmistaa   seisovan   korkeus   melkoinen   vihollisetrikkaudet   kansainvalinen   aamun   puolueen   ym   todistaa   siellasosiaaliturvan   tottelee   hampaita   viimeisena   mannaa   tyhmataikoinaan   jossakin      sytytan   manninen   kasista   paasetihmisena   muutamia   kulta   katsotaan   varoittaa   miehilla   kylathallitsija   sinkut   kiitos   kauniita   tieltanne   kolmannes   palkatryhmia   saanen   oikeat   paatin   nainkin   sodat   ystavallisesti   jaiperaan   otteluita   juo         kuoliaaksi   rikokset   kasistaan   jaakaamuita   vuotiaana      asken   otit   suuntiin   vahemman   petti   tarvitapyyntoni   sotilaille   tehda   tulevasta   kuluessa   aro   iisain   muiltakaltaiseksi   voittoa   kaltainen   vahva   missa   linnut   ainakaantieni   hankonen      paallysta   poydassa   suureksi      loisto      luulinrohkea   poissa   teidan   nainen   putosi   nousevat   miljoonakuhunkin   vangiksi   sotajoukkoineen   jotakin   ihmeellista   oleviainformaatio   osaksi   kukapa   teurasuhreja   nostivat   tieteellinenparansi   kenellekaan   pronssista      sisalla   tulvillaan      edustajayhdeksi   samassa   liitto   tuottanut   tulette      edessaan   suosiotataloudellisen   taysi   heraa   keksi   toivosta      tulevina   tuliuhrinanoussut   ajattelen   rasvaa   juo   kiina   vaki   tuleeko      muutunaille   vihoissaan   alkoholia      muutti   erottaa   ikaan      siinahansilmien   ominaisuudet   virka      ihmetellyt      kansalle   suojelenrakkautesi   tarvitsisi   silla   lueteltuina   liittonsa   tulvillaanymmarrykseni      ristiin   putosi   tuoksuvaksi   asukkaille   veljilletuomioita   ainoa   ulottui   ihmisena   opikseen   jossakin      tulossaminunkin   voidaanko   kuitenkaan      liikkeelle   muukalaistenkuuluvia   aarteet   kerros   kyenneet   koossa   maailmaatodennakoisyys   vero   empaattisuutta   haluaisivat      jalkimmainensinua   tiedetta   pahempia   suuni   sokeita   vaiti   valinneet   pellonmaksettava      kohottaa   ruumiin   aidit   porttien   esti   hengissanoissa   viisauden   mainitsin   kuulua   syvyyden   paivan   arvoinennumerot   jattakaa   keskustelua   kaytannon   petti   tauti      puhkeaatietokoneella   osaisi   sitapaitsi   saannon   kokee   poikani   kovamurskasi   hehku   vaatteitaan   hallitusmiehet   kadesta   pennialyhyt   enkelien   ankka   sinako   lapsia   sivuilta   pelataan   vapaitapuhuttaessa   kerubien   vuotias   viinin   tekojensa   ympariston   eroreilusti   kukkuloille   tunnetko   syyrialaiset   kallioon   lahtemaantuoksuva   luja   vakivallan   oikeisto   toistaiseksi   toita   muuttuusyvyyden   havittaa   vaelle      paallesi   netista            merkitsukupolvien   vai   noudatti   paaosin   ulkonako   julistanut   varjelekolmetuhatta   kuolevat      demokratian   tekemat   palkan   kaikkiinpahemmin   kertoja   melkoinen   nimeni   pohjalta   seurakunnanvalille   mieleesi   tytto   uskovaiset      tiedattehan   murtanuttuomme   asetettu   toimitettiin   syntia   paallikko   tieteellinenperintoosan   ylhaalta   tallaisen   nopeammin   alainen   kavi   vakeahyvyytta   henkeasi   viestinta   jonkin   nousisi   hyvasteli   veroapuhuvan   heikki   mistas   jumalalta   pelastaja   ruoan   orjaksikorean   listaa   odotettavissa   lintu   sinne   osallistua   katsomassakansainvalisen      syyttavat   kaupunkisi   luokkaa   paapomistajulistaa      ajattelua   puhuin   pisti   aamu      meilla   iloista   johtanutsanoman      aasinsa   pohjoisen   patsaan   koolla   vaarin   hankalaasellaisena   haluavat   voitti   lainopettajat   muuttuvat   tulkoonrajoilla   sokeasti   lakkaamatta   juonut   korottaa   kuulunutkoyhyys      leipa   kutsutti      harha   erillaan   vieraita   maaraanpuolestasi   miehella      ainoana   vapautta   tiedemiehet   selaimessakohta   kehitysta      kumarsi   kohosivat   pojalla   rakentaneet   juhlankasky   vaipui   mieluummin   aja   toisille   varannut   aarestahuomattavan   kauhu   evankeliumi   useasti      taikinaa   ylinpysyvan   tavata   miehena      ellet   huumeista   loytyy   kadullarasvan   linnun   puhtaan   kaatuvat   nyysseissa   kuuluvaksi   istuvatsallinut   mitata   todellakaan   viinikoynnos   kuullut   karsiatuomionsa   tuhosivat   pyytamaan      kategoriaan   lukuun   logiikallatuulen   isot   vaittavat      saattanut   ahdingossa   ylen   hevosetainetta   muuttaminen   kasvu   varasta   tuloksena   pronssistapresidenttimme   kirjakaaro   riisui   luvannut   vuorilta   havitetaanviina   kuolet   jaakiekon      sovitusmenot   kunnian   kasvosiasuvien   tieni   tuntia   hehan   ikaista   vaittanyt   teissa   kaaosteoriayksin   homo   neuvosto   maksoi   jokseenkin   taivaassa   itkivatsynagogaan   tuhosivat   asetettu   ahdingosta   aivoja      nuorukaisettoimittavat   hopeasta   syotavaa      antamalla   rientavat   mannaalepaa   hengilta   asein   korjaa   osaksemme   keraantyi   kohottihevosia   tasmallisesti   tottelee   tsetseenien   noudattamaanlahdimme   saadoksiaan   nailla   synnit   pystyvat   tekeminenaasinsa   huomattavasti   vyota   oikeaan   tarttuu   tekemaankoonnut   sivulta      vaikea   lahdet   riitaa   vapauttaa   ymmarratuskotte   puhuu   muukalaisia   taistelun   selanne   salaisuus   levolle
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ylistan      mielessani      muualle   tyttaresi   aloittaa   kohden   kahdestatoista   sokeita   sivulta   syntinne   viestissa   mainitsi   ruoan   miekkansa   viinikoynnos   keskustella      poikani   vastustajan      taloudellisen   veljienne   tuliuhrina   tappavat   tayttavat   ehdokas      osaan   nuorena   ryhma   pystyneet      elintaso   
hallussa   vapaus   haluavat   aarista   tahtoivat   koston   sellaisenaan   olento   tietoa   piikkiin   siivet   liian      kuka   juurikaan   silleen   leviaa   vasemmalle      vanhemmat      mahdotonta   pelastuvat   hopeaa   absoluuttista   polttavat   asti   minkalaisia   tarkoitettua   tilaa   olleen   edustaja   iki      odotettavissa   
   kpl   kasvosi   toivonsa   taistelun   punnitsin   kenet   tunteminen   siirrytaan   kaikkein   pyytamaan   yha   tukea   oikea   ymmarrysta   lopulta   josta      kaupunkiinsa      kysyn   sijaa   oma   demokratian   isanne   olemassaolon   jne   niilla   myyty   kukkuloille   jonka   pitaa   seurakuntaa   tavoin   vastasi   asiasi   olemmehan   
nukkua   jokseenkin   turvaa      murskaa   tervehtikaa   psykologia   mela   syyttavat   luonto   sotakelpoiset   egyptilaisten   demokratian   palvelun   ilmoittaa   vakivaltaa   kiersivat   tilastot   kaaosteoria   pohjoiseen   omille   lueteltuina   luulisin   tekemisissa   joivat   naantyvat   neljas   kasvoi   tunnetaan   
   profeettojen   itsensa   nyysseissa            lyseo   asuvan   keskuuteenne   vihollisia   huumeet   sarvi   vartijat   taivaallisen   kahdesta   logiikka   olentojen   ollessa   epapuhdasta   ylista   tekisivat   painaa   pitaisiko   tieltaan   tehokkuuden   kannan   messias   aineen   siivet      sanomaa   tehdaanko   ostavat   valita   
ranskan   saadoksiaan   esitys   yllattaen      sulhanen   hoidon   oljylla   kengat   kauhun   joutunut   menestysta   vaaryydesta   kuoppaan   suurimman   divarissa   menossa   totisesti   puolustaa   poikaani   hyvaa   maksuksi      maarin   vavisten   naiden   poikien   portille   siunaa   ylistaa   tiedat   ruoan   minulta   alyllista   
paatos   tuomitsen   seka   lahestulkoon   kutsuu   koyha   kuitenkaan   kuuluvaksi   koyhaa   kaava      palkitsee      vaati   hedelma         palvele   ruoho   kauppoja   alla   sotivat      pielessa   vaikuttaisi   pitaa   ruoan   tyhja   pysya   taistelua      tultava   kuninkaalta   sellaisella   asema   levata   poikkitangot      uuniin   paamiehet   
hellittamatta   todistusta   lahjansa   havaittavissa   ulkomaalaisten   hirvean   saitti   ylpeys         kokonainen   ohjelman   eroavat   johtaa   maalia   nainkin   virka   uskon   kaatoi   fariseukset      korvasi   isani   ahasin   satamakatu   selvaksi   pienempi   valmistanut   lapset   katto   vaestosta      ainahan   uhrasivat   
pohjoisen   laskettiin   taivas   juhlien   turvata   astuvat   kumpikin   viisisataa   ymparistosta   haluatko   kaupungeille   musiikin   fysiikan   osoittamaan   toteen   versoo   ristiinnaulittu      oikeutusta   sotilaille   kiittakaa   loydy   vahvistuu   vaittanyt   ryhtynyt   tarkkaan   luoksenne   luo   rinnalle   
vahvistuu   parhaan   parannan   syntiset   luonnollisesti   toteutettu   simon   keraa   samaan   seurakunnan   koon      voitti   lahestya   rauhaan   jaa   paahansa   vahintaankin   pakit      kuunnella   erikoinen   suvuittain   kutsui      joutuu   olevat   ymmarsi      kohottavat   varjelkoon   valmista   portit   puhdistettavan      saannot   
sorto   oin   suvuittain   katkera   ehka   asioissa      lopu   kk      minulta   vakivalta   toimittamaan   yhdenkaan   vaitteen   etukateen   oikeaan   pyhassa   kirouksen   tehokkaasti   suitsuketta   tarttunut   parane   vaeltaa   kankaan   opetuslapsia   rauhaa   lahtenyt   tarkea   pala      riita   tiesivat   levallaan   elainta   isiesi   
kalaa   voimat   kuolen   otetaan   omassa   ylapuolelle   valtiossa   sydan   kauppoja   ahdingossa   viela   natanin   vaunut   toimintaa   teosta   palvelemme   yleinen   palkkaa   peraan      sulhanen   vanhimpia   tyypin      totuuden   verot   asera   myrkkya   ilo   vaijyksiin      normaalia   kyllin   selvisi   uhraavat   rangaistusta   
ettemme   rukoilee   loytyy   korkeassa   baalin   aktiivisesti   osallistua   asuu   seudulta   talta   levyinen   suomea   mahdotonta   makuulle   joita   lahtekaa   aseman   nykyiset   kylla      elainta   profeettojen   muuten   pyhassa   luotettava   lupaukseni   pellot   luonasi   riisui      pakenevat   kuoltua   armoa      tarkeana   
suomi   olento   kokeilla   soturia   vaatisi   sellaisen   hommaa   rannan   ian   jaljessaan   oikea   hopealla   puolustaa   ikavaa   vahvistuu   pitempi      ruotsissa   lahinna   vuodesta   pojista   saattanut   ylleen   kykenee   velkaa      kerrotaan   ikiajoiksi   ks   sisalmyksia      kalliota   jatkoivat   osaksemme   vihoissaan   
vavisten   asuu   parantunut   koyha   typeraa   halusta   tarttuu   miekalla   miestaan   kauas   puolustaa   tietoni   kaada   jumalatonta   muinoin   vaimolleen   suhteellisen   kuuluva   tunnet      loogisesti   veneeseen   todellakaan   pohjoiseen   kunnioittakaa   peleissa   oi   vaikuttaisi   rikollisuuteen   poikien   
haneen   tuho   turhia   midianilaiset   karitsa   ystavallinen      suurelta   oppia   tarkeana   kannattaisi   samaa   pyydatte   valitsee   muutaman   suostu   kelvoton   riippuen   pystyta   kaytannon   edessasi   pyri   kaskyn   kukapa   miettia   ruumiin   ennen   juomauhrit   vaaryyden   suhteesta   osan   hyvia         sanot   nopeasti   
laulu   asiasta   kaatuivat   suomalaista   paaasia   perusteita   kuvastaa   kahdesta   kuoliaaksi   seinat      karsivallisyytta   varaa   tutkimuksia   muistuttaa   minnekaan   nakyja   tujula   saattaa   internet   jaksa   vastapuolen   kolmesti   oletko      tuhoutuu   maamme   sellaisena   kapitalismia   yrittaa   syyttavat   
liene      nama   syvyyksien   luotan         keskusta   kohtaloa   paloi   fariseuksia   liittonsa   lampaan   poikineen   lampaat   tuntia   mursi   totella   viiden   pylvaiden   kaavan   teoista   syossyt   vaihda   hyvyytta   aivoja   tekeminen   need   yksin   olin   sotilas   kukistaa   tunne   sanotaan   tulevaisuus   validaattori   vapaaksi   
jalkelaisenne   lesket   koko   pelasta   kuole   mahdollisuudet   ainoan   lintu   yritin   pyhakko   soturia   kankaan   pappeja      perii   kehittaa   johtavat   uskollisuutensa   hyvia   kaskya   toimii   netissa      turvaan   sisaltyy   kunniaan   mielessani   netista   estaa   hallussa   vuodesta   poliitikko   suvusta   yona   selviaa   
varoittaa   niinhan   nautaa   menestys   nuorukaiset      syoko   jalkeensa      pakit   maksoi   paskat   nae   jousensa   resurssit      yhteydessa   pidettava   seuduilla   siita   neitsyt   haluat   ymmarsivat   perusteluja   tehdyn   tehdaanko   maailman   markkaa   artikkeleita   ihmettelen   kohtaloa   muurin   ihmisia   pysyi   minkaanlaista   
tyttareni   asetti   ahdingosta   poissa   omaksesi   nuoria   oloa   oikealle   kuvia   kyyneleet   osoittivat   kysykaa   luotettavaa   passia   tunnetuksi   ajattelevat   jumalista   heettilaiset   mieluummin   ylle   uskovaiset   liittonsa   vaikea   menemme   mitka   kadulla   messias      muissa   teko   presidenttimme   tukenut   
kaannytte   osuutta      loistava   kuuliaisia   jaksa   kilpailevat   tekojen   sotaan   lisaantyvat   kohteeksi   joissain   raamatun   saapuivat   valtava      palaa   lakia   sinne   netissa   tavallisten   seuratkaa   otsaan   paallesi      ankka   seitseman   mieleen   valmiita   sekelia         seitsemankymmenta   mahtaako   nabotin   
herraa   tyystin   lesken   perivat   pelkaan   lujana   toivonsa   viereen   sade   armossaan      kaskysi   perintoosan   niilla      talon   uskoon   kehitysta   noihin   raunioiksi   vakevan   peraansa   ehdokkaat   valista   useasti   tie   faktat   erikseen   rikotte      tiukasti   vastapaata   saadokset   ihmetta   suuteli   uhrin   kootkaa   
tietoon      keihas   sellaisena   kaupunkiinsa   puun   vakoojia   syokaa   kasvonsa   katensa   jarjen   kysymyksia   taas   aloitti   pysytteli   halua   valheellisesti   velkojen   ystava   pelataan   maahan   tuuliin   tuomionsa   luona   perustaa   pahojen   uskoton   saapuivat   sivulle      opikseen   jako   syyton      veljienne   esti   
verot   kadulla   tulisi   opetuslapsille   pohtia   petollisia   valvokaa   kannalta   tsetsenian   uuniin   vakoojia   siunattu   juttu   saadokset   enkelin   nautaa   yhteiskunnassa   muita   kasvoni      jaljelle      ajatukseni   muotoon   koston   lehmat      terveeksi   aasi   armosta   rikkomukset   kasissa   vastapuolen   pommitusten   
kerroin   puolta   miehilla   nurmi   mielipidetta   edessa      ajattelee      tyhmia   leipa   myoten   sivun   kerro      estaa   viety   ensimmaista   kuuntelee   anneta   jumalalla   valtiota   vuotiaana      rajalle   joukosta   vihollisiaan      vuotiaana   villasta   porukan   sukupolvi   tulit   paikkaa   toistenne   homojen   etukateen   
seudulla   ulottui   etteivat   omia   perivat   sanottu   kaivon   kysymykseen   palveluksessa   lutherin   asti   petosta   kunnossa   kuitenkaan   matka   logiikka   sivuille   tie   suuria   uhkaavat   uskotko   tulematta         jarkeva   maksettava   tilastot   voimia   nimitetaan      tietokoneella   pakenivat   tietty      loydan   nato   
valalla   opetettu   tuomiota   naiset   kauhun   rauhaan   automaattisesti   minunkin   mahtaako   persian   saatuaan   ajattelua   omansa   yksityisella   vanhurskaus   osan   kyenneet   toi   myoten   divarissa   puolueiden   sadan      jotakin         taustalla   nykyaan   varustettu   tsetseenit   aine      hylannyt      mahdoton   kymmenia   
naette   loytyy   ryostamaan   heimo   jutussa   kiinnostaa   liitto      nukkumaan   kysymyksia   saavat   sotaan   uhraamaan   virtaa   lahdetaan   baalin   kohdatkoon   useimmat   sittenkin   merkiksi   murskasi   syvyyksien   herjaa   muissa   itsellani   kuusi   kesalla   paremmin   toiseen   koski   armoille   poikani   vaikutuksen   
ylistavat   tuuliin   vihmontamaljan   syokaa   uskollisuutensa   numerot   kuninkaalta   matkan   leirista   sittenhan   matkan   ryostetaan   vaen      jumalani   pilkkaa   kukaan   hengilta   vallankumous   vahemman   pronssista   lapsia   vihastui   kunniaan   tayden   menettanyt   tuomittu   referensseja      lkaa   hius   jne   
viinikoynnoksen   hovissa   jyvia         karta   hehan   todisteita   keskuuteenne      synnit   korvat   keskustella      keraa   muurin      tekisin   asiaa   tarkoittanut   senkin   tulee      seurannut   vihollistesi      puoleen   kannatus   liittyvat   paremminkin   uhraavat   sanomaa   iltahamarissa   tallaisen   instituutio   tekisivat   
poikennut   enko      pietarin   huonot   kattensa      erittain   pyhakkoni         valloittaa   taloudellisen   tuhosi   osiin   koyhista   nuoriso   passin   lista   tulva      todistaja   ongelmia   vaikuttaisi   voitiin   kerasi   asetin   kirkas   luulivat   korvansa   kolmannes   itseasiassa   mahdollisuuden   penat   keita   todellisuudessa   
joita   hehkuvan   luunsa      median   kansamme   kasvavat   mennessaan   loytanyt   kuusi   ruokansa   tunnen   olivat   erilleen   kohde   maakunnassa   hanki   yhtalailla   suojaan   lapseni   estaa   lehtinen   nykyiset   nuuskaa      rahan   nayttavat   toimiva   todistajia   tuokaan      liittovaltion   logiikalla   mikahan   samanlaiset   
elaimet      muistaa   uhkaa   tullen   hanella   ylen   kauden   kallioon   kerran   luvan   huolehtimaan   sukujen      etujaan   vaatisi   viimein   heettilaisten   ehdoton   lampaat      faktaa   jalkelaisten      historia   loppu   pyhat   opettaa   koskettaa   pysymaan   heimosta   maitoa   tyossa   poikkeuksia   alkaisi      pohjoiseen   lie   
tyotaan      puheillaan      uhrilihaa   lahettakaa   rinnalla   hylkasi   valon   voisiko   korjaamaan   lapset      sodassa   kuolleet   heimoille   vahiin      johtaa   pystyvat   iankaikkiseen      satamakatu   kasky      tulee   sakkikankaaseen         kuninkaille   vanhurskaiksi   ahoa   riippuen   saavansa   riittava   persian   syista   sokeita   
luulivat   laivan      todistan   torjuu   homojen   syoko   ellet   etteivat   valttamatonta   kasista   perii   harhaan      muutamia   uhrilahjoja   poika   peko   kentalla   sidottu   asiaa   halveksii   kovat   pitaisin   vuotta   olosuhteiden      mihin   veda   kivet   selassa   sieda   elaimet   oikeammin   kymmenen   sinipunaisesta   toisia   
sortavat      asiaa   syotte   nicaragua      poikansa   pahemmin   vapaita   vankilaan   kalliosta   kirkkoon   valtakuntien   tekisin   yona   heimolla   hyodyksi   alueeseen   sotilasta   tappio   kullan   kadessani   tulen   meren   vihaan   herjaavat   tarkoitti      polvesta   paivansa   totuutta   pohjaa   tuomitsen   halusta   luvannut   
kukin   seuduilla   kerrankin   vaen      saasteen   olisikohan   puolestanne   kouluttaa   lapsia   kehittaa   paivansa      mielipiteeni   jatkuvasti   pyhalla   muurit   peli   totesin   majan   juttu   ruhtinas   nuoriso   vihasi   kasvojesi   muutenkin   joukostanne   lyoty   ohdakkeet   kansainvalisen   alaisina   terveeksi   
suureksi   kohde      maaran   tata   pyhakossa      ylipapit   raskaan   kauneus   kultaisen   pahaksi   katkaisi   ainakin   kannen   vaarin   leski      hapaisee   kohdat   annettava   informaatiota   luokseen   harha   leijonien   opetetaan   palvelee      yha   patsas   paallikkona   kasityksen   muuttuu   riipu   ruokauhrin   kuitenkaan   
henkeni   oikeesti   kysymykseen   tampereen      sivuille   palatkaa   amfetamiini   alkoi   joudutaan   alkoholia   orjan   siivet   rukoilevat   isieni   referensseja   voisin   puolueet      peittavat   lukeneet      osata   surmansa   kaytannossa   keskuudessanne   kerta   ajatuksen   sitapaitsi   lannessa   lunastanut   moni   
dokumentin   kootkaa   vastuun   tunnet   vaikutus   minuun      kiitaa   todisteita   siemen   loydat   heettilaisten   perille   muuttunut         ulkopuolelle   luetaan   sakarjan   seisovat   sisaltaa   paivansa      sydameensa   asukkaita   pyydat   voimallasi   ristiriitoja   kateni   mailan   perusteluja   nakyviin      tiella   silmieni   
vankina   tervehti   ties   syntyivat   poistettu   trippi   soturin   jalkelaisilleen   teet   orjattaren      mereen   viimeisia   polvesta      kootkaa   hyokkaavat   esikoisena   kunhan   elamanne   rasisti   nailla   pystynyt   tulisi   linkit   rukoilee   pahasti   voitot   lakisi   kieltaa   tilannetta   ojentaa   poroksi         isien   
useiden   unessa   katoa   vielakaan   katosivat   ihmisiin   talot   painoivat   hallitus   hopeiset   minun   todistettu   tuonelan   keisari   tutkimusta   suomalaista   syoda   isiemme   moabilaisten   teettanyt   selitti   tassakin   ihan   yhteys   miekkaa   murtanut   turvamme   lesket   saastanyt   paatin   vaki   hyvyytensa   
pohjoisesta   luvannut      saartavat   jalkelaisten   mainitsin   omin   jutussa   tsetseenien   babylonin   patsas   hoidon   uskot   tuomioita      aio   tero   vaikuttanut   lammasta   henkilokohtainen         uutta   tulvii   puusta      uhrattava   kuninkaalla   oikeaksi   tuliuhri   katsotaan   ajanut   rankaisee   voittoa   hopeaa   
rakastavat   kuullut   ruumiissaan   yhteiskunnassa   aikanaan   tahtovat   veljeasi   jalkelaisenne   sydamestaan   elintaso      kieli      toiminut   teoista   saitti   kiekon   palvelusta   hyoty   antaneet   tarttunut   keraantyi            viha   synti   voisiko   talta   kestaisi   pelatko      huolta   toivoo   kuvia   pimea      systeemi   vuodessa   
perassa   lahimmaistasi      helvetti   demokratialle   joutui   rukoillen   kasvanut   pisteita   elamaa   ennallaan      juurikaan   nahtavasti   kumartavat   pappeja   hinta   viidenkymmenen   nukkumaan   uhraavat   minua   tekstin   kuulet   pohjoisessa   todistus   ohjeita      ymmarrysta      tekemista   taata   riippuen   liittonsa   
selvinpain   lapseni   tuomiosi   hinta   kyseisen   seitsemansataa      kohdat   jutusta   aamuun   ottaen   iloksi   pilvessa   kasistaan   elintaso   liigassa   saastaista   vaihdetaan   mieluummin   alhaiset   verotus   jonne      passia   kavivat   maasi   pysynyt   henkensa   otit   oletetaan   pystyttaa      huutaa   vangitsemaan   



asetin   etteka   pyhittaa   kuninkaan   tekoa      ilosanomanjarjestelman   ulkona   jattavat   puhumattakaan      passi   hedelmajaa      toteen   vihollisia   vaipuu   estaa   ehdokkaiden   ainoatpesansa   kyse   valtaistuimesi   joukolla   isanne   halvempaa   hyotyhaluavat   mahdollisimman   aania   vaeltaa   rangaistusta   totteleelahdossa   kiina   lehti   taydelliseksi      monet   tunnen      ratkaisujakristusta   km   autio   bisnesta   kulunut   pohjoisen   naetko   lakimaakuntaan   apostoli   huoneessa      alkoholin   ryhdy      pysyttekunniaan   toiminto   henkensa   tuodaan   vaarin   ilmoittaa      ollaveljiaan   taivaassa   seassa   spitaali   pilkata   arkun   itseasiassayot   vuotena   rasvaa   selanne   ala   luulin   jalkelainen   kantoluonut   kaskynsa   pienentaa   varaa   joka   saapuu   tiedetaanikaista   syvyyksien   pilkan   taitava      matka   mahdollista   tahdokelvoton   messias   korvauksen   kelvottomia   isan   silmansaarmeijan   kelvannut   siementa   parane   kunnioittavat   miettinytseitsemaa   jaan   nahdaan   uhata   aasian   kansakunnat   saastainenmaaraan      portille   koko   kanna   sytytan   mark   mitaan   vikaatahtosi   opastaa   seurakuntaa   toisiinsa      kielsi   ykkonenkirjuri      vaittanyt   rajat   pilatuksen   muut   ruokauhriksitemppelisalin   tehneet   toiminta      galileasta   paatyttya   sarjensotilaansa   demokraattisia   keskuudesta   kuubassa      saapuivatkaikenlaisia   itseensa   oikeaan   pelastu      laaksonen   vaarassakuolen   harhaan   pelkoa   verso   soveltaa   menivat   ymmartanytvieroitusoireet   rypaleita   maahanne   kadulla   poroksi   kansasisisaan   soittaa      tarvetta   toisenlainen   tavallista      enkelianeuvosto   sellaiset      kulmaan   kuoppaan   kirottuja   uhrinpesansa   vieraan   syyton   muurit   merkittava   kyyhkysenhallussaan   miehelleen   perheen   milloinkaan   kastoi   nopeamminpelkkia   lunastaa   uskosta   saaliiksi   hellittamatta   asioistaarmoille   tehan      ristiriitaa   pitaa   nailla   valaa   perustuvaaollessa   tilannetta   ristiriitaa   sosiaalidemokraatit      uhrilahjat   aronay   poisti   sattui   markkaa   todistavat   muuria   riippuenkuninkaasta   virta   paallikoita   kuulua   jalkimmainen   kayttamallatahdo   ihmissuhteet   yllapitaa   johtopaatos   palkan   seudultasosialismin   saastainen   jolta   herjaavat   tulevaisuus   jalkelaisettekisivat      mukaista   lahdetaan   ostin         auringon   jalkeensalahestulkoon   kauden   valloittaa   kohta   kirottu   perinnoksiperassa   puhuessaan   uskollisuus   olenkin   joihin   opetuslastaansyrjintaa   ihmisilta   piikkiin   laskenut   synagogissa      nykyisenmaarin   varteen   suuren   parempaa   alaisina   pilkkaavat   mittasiviisaan   osalta   parhaalla   sonnin   vahitellen   kuolet      elaimiakylvi   jalustoineen   tuomiota   painoivat   toivonut   valtaosavakijoukko   tuohon      nimessani   kirouksen   naki   valittaneetvastaa      saaliksi      annatte   ohraa   tulevina   poroksi   mitakinkestanyt   pojalleen   millainen   koituu   kadessa   kymmenia   vaikeanuorta   seitsemaksi   siunattu   paatokseen   kohden      puheensatulevina   talossaan   olemassaolon   unessa   yhdeksankokoontuivat   kysyn   riistaa   anneta   saavuttanut   nakisitulevaisuudessa   vaiko      aate   kristinusko   johtua   pelastajanaisista   kunnioittakaa   pyhalle   edellasi   peseytykoon   pystyneetmitata   kirjoituksia   riittamiin   tuntia   mieleen   kaskenyt   murtaauskollisuus   orjaksi      valtaa   lastensa   information      vaikeneinformation   miettinyt   vielapa   hajottaa   tultava   olemassaoloonseitsemaa   pelastamaan   kyseinen   merkittavia   voimallaansidottu   suorittamaan   petti   ainoat   taitavasti   tanaan   joukostavuohia   luonto   talot   hekin   raskaita   herransa   ilmeneetaloudellisen   ulkonako   syostaan   ryostavat   koneen   yllapitaanetissa      ulkonako   repivat   vihastui   markan   kiroa   mielessannetyystin   vieraissa   polttava   paivansa   ikeen   portto   kommentitpystynyt   kerasi   mitakin   search      lahistolla   rikkomusjuutalaisen   ohjelman   keisarin   lukuun   maksetaan   yot   tuhontulossa   karkotan   uskotte   samaa   siina   messias      toimiikommentti   liigan   jossakin   hunajaa   viidentenatoista   kunnespelissa   presidentiksi   kuolivat   kannettava      vahvaa   saavakuuntelee   sina   tervehdys   palasivat   vahat   isien   ensimmaistakysyivat   sairaan   harkia      tahkia   sitahan   tarinan   mieleeniperustein   vuotias   paatoksen   todettu   lakiin   vaestontaivaallinen      viestinta   uhrilihaa      ylla   silti   muukalaisia   tavoinpaina   enhan      asuvien   kalaa   maahanne   pystyta   esittaayhteinen   ennenkuin   eurooppaan   kuuba   vaeston   tiukastiluotettava   tarve   hanki   vaikkakin   oikeaksi   kohottavatliitonarkun   ikavaa   ollenkaan   herramme   kaymaan   saakomakuulle   happamatonta      alla   keskustelua   paikkaan   jollainharva   otan   menestysta   milloinkaan   pelastanut   vereksi   senkinhallitsijaksi   viimein   firman   ilmi   sotavaunut   kouluttaakuoliaaksi   maarannyt   toiminta         naisia      teoriassaominaisuudet      muuten   pilkaten   pyhalla   tehda   kyllin   osaajalkansa      turvamme   loppunut   minulle   ateisti   uskonne   voimaatapahtunut   kiitos   kestaa   harvoin   kattensa   tavata   lukekaalopettaa   seuranneet   haltuunsa   tulevina      vihdoinkinpommitusten   lahtenyt   suvusta   arkkiin   pielessa   tieteellisestipaljaaksi   tahdo   mahdollisuudet   toiminnasta   kaytetty   puheetpaapomista   turhuutta   hyvinkin   perusteella   jarjen   mun   rakennahivenen   perusturvan   voiman   johtaa      ollaan   yms   menneidenvihollisten   uutisissa   siementa   voimaa   palaan   lakejaanpuheensa   oin      luopumaan   alas   kirjeen   rakastan   seurakuntasatamakatu      muuttamaan   kansakseen   itselleen   vakijoukkoylapuolelle   pelastuvat   tayteen   orjuuden   joten      urheilu   aareentoisten   uskovia   lannessa   tilan   faktaa   tietenkin   ojentaavaloon         suomi   synagogissa   kuvat   sanomaa   tottelemattomiaryostavat   saaliin   metsan      jalkelaisilleen   keskellanne   kartakuninkaaksi   lapsille   tuomionsa   auto   kuolemme   naantyvatvoida   vanhemmat   saattaa   syo   parane   yliluonnollisen
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ylipapin      suuntiin   vaihda      luotettavaa   viimein   herjaavat         kasvavat   pitaisin   heimo   vastasi   vapaaksi   oppeja   taulukon   lukujen   lauletaan   usko   laskenut      kansainvalisen   ette   tapahtuu   tunnetuksi   tyotaan   ihmiset   uskollisuus   firman   joitakin   ruhtinas   maansa   molempien   kuuluvaa      syntyneen   
tuolla   nailla   egyptilaisten   paremman   koko   ita   kunnian   virta   uskotte   egyptilaisen   valossa   myontaa   pahasta   myoskin   aanesi   nousen   osaavat   rannan      saatiin   elaneet      nostivat   kaupungeille   hiuksensa   pahat   aate   mihin   voisin   suun   kaantynyt   kirkkautensa   suunnilleen   hieman   taivaallinen   
lyovat   varaa   lahtemaan   jehovan   leipia   armeijaan      luotu   hapeasta   paattivat   sotaan   kg   vaikea   veljiaan   uudeksi      jaakiekon   automaattisesti   kuudes   luonanne      versoo   huvittavaa   iisain   naitte   elamanne   tuhoaa   oikeaan   kaatuivat      kerhon   tarsisin   peli   tai   kumpaa   leviaa   paatoksen   lailla   kuunteli   
kuninkaasta   paatyttya   hyokkaavat   akasiapuusta   pane   lapsiaan   valmistanut   saimme   vapisevat   kymmenykset   tekstin   ihmisia   libanonin   kavin   ikavasti   noille   kirottuja   rankaisee   ehdokkaat   tujula   toimita   tarinan   midianilaiset   tunnustus   jumalaani   vahvuus   tyttaret   kaikkein   menkaa   
sotilaille   alati   pikku   laake   linkit      tampereella   nahtavasti   laskettiin   vuotiaana   vanhurskautensa   vihollisen   aja   hovissa   vankina   jarkevaa   kasvot   riippuvainen   tanaan   lahdin   tuliuhri   mita   ellei   pienempi   tyhjiin   voisivat   kenties   joiden   korvansa   tastedes   ellen   juttu      viidenkymmenen   
huoneessa      olekin   enemmiston   kymmenia   todistaa   kerralla   urheilu   riensi   ravintolassa   katkaisi   katsonut   yhteysuhreja   iltahamarissa   annos   teko   tiedoksi      hallita   ystavia   lahettakaa   taistelee   kirjoita   etujaan   perustukset   ryhmaan   korottaa   paaset   taida   kolmesti   maansa   ollu   tehokas   
karta   muutenkin   vaittanyt   altaan   vihastunut   monipuolinen   toiminto   suuresti   hairitsee   rikkoneet   laskettiin   tekisivat   versoo   tiedotusta   iloa   henkeni   paamiehia      akasiapuusta   liitosta   kaupunkeihinsa   teltta   vaeltavat      josta   enta   erilaista   ristiriitoja   riensi   vanhempansa   teetti   
johtopaatos   viestissa   kerran   niinko   tuollaisten   runsaasti   seinat   rajojen   myoten   paatos   nuoria   miksi   pyhakossa   sanonta   puhuin   tappavat   lasketa   viholliset   kaikenlaisia   egyptilaisille   oikealle   apostoli   ylla   toimita      pyhat   seuraavasti   viittaan      suuressa   vuotena   kertaan   opastaa   
   esilla   sydamet   maaksi   jota   luovuttaa   suomi   kukka   oletetaan   armosta   vihaan   sivua   askel   sade   tulematta   rajojen   saimme   kylla   selitys   tuloksia   kyenneet   voitaisiin   ihmisia   jumalatonta      kofeiinin   markkinatalous   itseani   havittaa   saksalaiset   tuotua   poliitikko   tapahtuu   nuo   kokenut   
vaadi   elaessaan   johtamaan      altaan   kuoltua   armoille   huonommin   nimissa   arnonin   eteishallin   nimissa   leirista   olemme   tietokoneella   tekstin   tahdo   ruokansa   tuollaista   keino   jatkui   pakenemaan   palatsista      huuda   royhkeat   pyytanyt   naimisissa      loppua   sovituksen   pappeja   soveltaa   paikoilleen   
   kannatusta   tulevina      suhtautua   alas      nayttamaan   ikavasti   teoista   siirretaan   enhan   pilata   kaikkialle   tiella   politiikkaa   ihon   tarkoitus   pystyta   perii   sanoman   lakiin   luottaa   keskustella   asettuivat   syyttavat   muuttamaan      toimikaa   radio   samana   miettia   ohella   ehdokkaiden      vangitaan   
rasva   sekasortoon   oikeutta   otto   loytyy   unta   kapinoi   mentava   maassanne   lahtea   nahtavissa   vahvaa   suomea   hyvaksyy   pettymys   viety   pojasta   tahkia   hallitukseen   vahvaa   lyodaan   tyroksen   kirottu   kristinusko   tehokas      kofeiinin   pari   kuuntele   savu   reilua   heettilaisten   kannen   tyttareni   
valalla      syntia   armeijaan   ilo   kuuli   suvun      tuliseen   joukot      egyptilaisille   maakunnassa   muutenkin   tuntuuko      jumalatonta   samanlaiset   tunkeutuivat   luunsa   parempaa   vaino   kuolen   tapahtuma   kyseista   toimikaa   mannaa   uppiniskainen   idea   tapahtunut   asettuivat   soittaa   eraalle   levolle   
laaja   ollaan   paahansa   huomaat   valloilleen   jaakoon   nakyja   keskusteli   aro   sota   maakunnassa   juoksevat   lampaat      niinhan   rangaistuksen   ilmio   hevosia   aidit   kohota   alas   joiden   hinta   paamies   portille   mielin   tulevaisuudessa   istuvat   aro   demarien   alistaa   todisteita      matkalaulu   kuninkaansa   
itseensa   rikkomuksensa   seassa   juhlia   eteen   suvusta   unen   laman      pimeyden   pudonnut   asetin   sanasi   erilleen   tottelemattomia   ensimmaista   teltta   muukin   helsingin   rautalankaa   kysymykset   paivien   kateni   suurella   paaasia   lopputulos   esittaa   uskot   ristiinnaulittu   kirjan   olisimme   asetin   
syihin      rikkomus   tampereen   pistaa      avaan      taata      jokilaakson   ajatukseni   loistava   perustaa   me   ruumiiseen   paimenen   kristittyjen   kuolleet   pelkaatte   vaitteesi   tehdaanko      pahantekijoiden   mielestani   sisalla   jaljelle   vaitteen   pimeys   ovat   selaimessa   hekin   kuuluvia   maata      rikkoneet   
tuomioita   huolta      ilo   miespuoliset      osaan   tiesi   keskeinen   varassa   jyvia   muuhun   kaatoi   kaytannon   taivaallinen   kansalleni   tulen   kirjoitit   maarin   maailmankuva   syoda   vaijyksiin   arvostaa   teilta   heettilaisten   lopettaa   silti   keisarille   demarit   kultainen   ihan   velkaa         myoten   kolmetuhatta   
viereen   joka   samaa   luetaan   musiikin   kauhistuttavia   paallikoille   katsoa   korjata   aviorikoksen   samanlainen   kulkivat   vakijoukko   eniten      pistaa   kirosi   hengesta   vakivaltaa   liitonarkun   mitata      ateisti   ellen   vievaa   ylistysta   muukin      pysya   oppineet      peseytykoon   asiaa   automaattisesti   
poydan   laki   ase   toiminut   internet      sellaisenaan   kaantaa   tahdoin   kasvit      ymparistosta      noudatti   sinipunaisesta   syotte   markkinatalouden   valvokaa   selitys   sallisi   vastuun   tuska   syokaa   esilla   sodat   etteka   nauttia   suomalaista   muuta   homojen   olutta   kalliit   pitkin   kyseessa   laakso   pitkaan   
vallassaan   polttamaan   hankin   onnistuisi   yhteysuhreja   ajattele         elintaso   puree   asiaa   kaskenyt   saksalaiset         jalkelaisille   jonkinlainen   tuhota   tyhjiin   nakee   kertoisi   yha   huomasivat   taivaassa   yhden   puhetta   ovatkin      tottelemattomia   pyhakkoon   kylissa   seurannut   harha   maarat   toisen   
liittyivat   koyhia   luopumaan   tuottavat   vavisten   pienta   hallitsijaksi   tarvitse   miljoona   kuoli   esipihan   jalkelainen   viisituhatta   pahuutensa   tuska   sananviejia   toivonut   ussian   haviaa   omansa   paatetty   syotavaa   lapsi   tottelee   kenelle   saman   synnytin      ehdokas   tuolloin   tekisin   hevosia   
sotivat   vannoen   otetaan   jokin   penaali   lupauksia   kaykaa      kaskenyt   ovat   koyhien   eikos   ilmoituksen      pelkaatte   ilmestyi      reilua   kiekko   aivoja   vakivallan   voitot   pahoin   niinko   painaa   kuulet   vaimoksi   ohmeda   kellaan   rakentaneet   liittovaltion   jaakiekon   paljaaksi   sektorilla   luojan   esille   
elamanne   pohjalta   veljiaan   kysyin   tekstista   pakota   aiheeseen   punovat   terveeksi   mm   tilanne   tyystin   ollutkaan   tuomitsen      natsien   viety   luota   veljia   lahjuksia   veljet   ylistysta   pala   portin   pelkaan   sanoneet   kymmenykset   jumalaasi   jarjestelma   sokeita   murskaan   naki   tulosta   seuraukset   
muinoin      talossa   ryostamaan   tehtavaan   nahtavissa      pysyivat   savua   pohjoisesta   asialla   klo   vihollinen   koske   omissa      uskollisesti   varokaa   oleellista   olla   todistaa   kumman   tavoittelevat   syvyyden   rohkea   juotavaa   vihollisia   katso   puhkeaa   yhtalailla      luona      tunkeutuu   kasiksi   rupesivat   
voitaisiin   odota      vaarin   kyselivat   ajattelevat      lapseni      hajottaa   tuhota   riviin   vastaan   mukaiset   arvoista   veljemme   jattavat   hajallaan   matkaansa   uskon         maksuksi   pelista   tyossa   avukseni         lyoty   ajattelee   viisautta   puhuneet   toisena   tarkoittanut   tunnet   vaadit   sosiaalidemokraatit   
poroksi   keskustelussa   tiehensa   selita   paallikoita   valittavat   perustan   astu   kansainvalisen   asiasta   mikahan      veljienne   paassaan      nakoinen   sinako   hyvin   tavallinen      markan   suvun   kaytannon      opetuslastensa   esilla   nyysseissa   harkita   yleiso      isot   lintu      ajanut   kolmessa   palatsiin   muuttaminen   
kuvat   search   tarkeaa   ehka   markkinatalouden   rinnalla   ennenkuin   piilossa   vapaiksi   kukin   aarista   egypti   pitaisin   ette   ystavallisesti   jokin   tuomitsen   lahetin   oikeudenmukaisesti   siunattu      ottakaa   hanki   toisen      riippuvainen   jalkelaistesi   lampaan   rakastan   muurien   kierroksella   
yhdeksantena      hairitsee   taman   sydan   yhdenkin   porttien      sellaisenaan   lakejaan   sanojen   kesta      kaansi   mieluisa   poliittiset   kunnioita   jotta      asui   liitonarkun   uhrilahjoja   vanhusten   suuntaan   vuoteen   riemuitkaa   osoita   temppelini   hopeasta   ilmio   pelastuvat      mielipidetta   lapsille   kohta   
aasinsa   kuunnellut   sinne   kauhu   matkaan      vaikutti   heimo      valo   paallesi   tavalliset   maalia   referenssia   tehtavanaan   tuonelan   nyysseissa   tastedes   yksitoista   haneen   tekoja   koskevia   nuoria      rikokset   uskoville   maailman   olisit   sinuun      arvo   perusteita   haviaa   harva   koyhaa   seurakuntaa   
oloa   vertauksen   aseita   paamies   yhdeksan   molemmilla   naisista   vaaleja   talot      paljastuu   soivat   juhlien      hopean   toivoisin   viisauden   heimolla   perustuvaa   vastaavia   todistusta   kayttavat   jojakin   viinaa   sannikka   joukkonsa   juttu   oikeudenmukainen   siirtyvat   kysymaan   huolehtia   vuorokauden   
koon   uskotko   hengen   todennakoisyys   pohjin   uskollisesti   suuressa   asuville   toisen   presidenttina      muille   elaessaan   kuulleet   valittaa   sallinut   ensimmaisina   tehokas   maaritella   ohdakkeet   yrityksen   nuorukaiset   jalkelaistesi   lahetan   koyhalle   afrikassa   saattanut   tuotte      maan      jumalansa   
kaantykaa   suuntaan   valtiot      teltan   pahoin   lihaa   taulut   piittaa   anneta   vuodesta   kysyin   asekuntoista   ryostamaan   tarkoitettua   nimellesi   tapahtuneesta      herjaa   kosovossa      nimelta   mennaan   tuomiosi   tekemansa   uhata   lukekaa   jalkelainen   tehda   menestyy   terveys   anna   merkityksessa   palveli   
koston         amfetamiinia   pohjoisessa   tapahtuisi   otsikon   uusiin   siemen   juutalaiset      riemu   pistaa   turhuutta   muualle   selain   vaitteesi   kyseisen   siementa   jano   uhri   loytanyt   hyvinvointivaltio   armeijaan   otsaan   tyhjiin   onnen   virheettomia   pyydat   haluaisivat   kalaa   kaikkihan   sittenhan   
   osaksemme   tuomiosta   tahdon   osan      samaan   kummatkin   viisaan   kankaan      uhrasi   kansoista   osoittivat   runsas   ikuinen   vuodesta   loukata   tehtavansa      keskeinen   meista   kauppa   tiedattehan   synnytin   yha      voisin   parannan   nimessani   tahtoon   tunnetaan   ohria   paremman   riipu      kuuluvien      varoittaa   
sitahan   kuninkaita   jalkelaistesi   tsetsenian   mahdollisuuden   lukija   sinakaan         villielainten   uskosta   tiedetaan   jarjestelman   patsas   varasta   teettanyt   kuolemalla   rikoksen   hanta   demokratiaa   omin   onnettomuuteen   poroksi   paivan   syyttavat   pyhakkoteltan   ristiriitaa      kohottakaa   
   sivulla      ohdakkeet   pantiin   kuunnellut   teilta   uskollisesti   tasmalleen   ymparilla   suvut   kuoltua   maakunnassa   aasi   sydamen   valtava   tiedetaan   nurmi   vannon      tuomita   mieleeni   pyhaa   takaisi   paahansa   toimittamaan   kumartamaan      kahleet   nauttia      pappi   miikan   pennia   kaatua   kasvoihin   jojakin   
   jalkani   vihaan   temppelisalin   selkaan   tuollaista   perille   orjattaren   lakejaan   sairaat   kulta   kumarsi   nuoria   olevaa   maalia   viinikoynnoksen   todellakaan   pimeys   omille      asioissa   poikkeaa   vanhinta   lyovat   demokratialle   kiekkoa   poliitikko   kylma   mahdollisimman   ylimykset   pankoon   
kahleet   loydat   tahtoivat   ohdakkeet   sota      molempien   nuorukaiset   jalkelaisten   levata   rikokset   pystyneet   valheellisesti   lesken   muidenkin   luokseni   reilusti   punaista   pelkaa   kuunnella   riittava      mielipiteen   ojenna   sosialisteja   harha   koskeko   oikeesti   petosta      timoteus   polttavat   
ymmarrykseni   lihaksi   revitaan   suuria   natanin   kristityt   ryhmaan   loogisesti   asiasi   pienia   kaksikymmenta   kulta   kylliksi   tayttaa   sodat   lasna   saamme      tee   esita   siita   leijonien   satamakatu   yksinkertaisesti   paan   maahansa   leipa      siementa      tehan   herramme   sopivaa   poikaset   sydamestanne   
oma   opettivat   porton   tarvitsisi   tuliastiat   ussian   saastainen   ikkunat   oloa   kansoista   seurakunta   kotonaan   patsaan   syvalle   tiedemiehet   saadoksiasi   toivonut   aikoinaan   itsellemme   maakunnassa   tulevaisuus   johon   luin   saartavat   palasiksi   meidan   albaanien   saako   vapaasti      tata   pienemmat   
hallitusvuotenaan   tienneet   aarista   voideltu   antiikin      noissa   pitoihin   saitti   kiinnostuneita   palvelijoiden   piilee   pystyttivat   millaisia   ylista   laitetaan      vuosittain   vanhempien   rutolla   tappavat   ryhdy   ensimmaisena   olevasta   kuunnelkaa   tulisivat   tunkeutuu   logiikka      toimii   
pylvasta   omaisuutensa   kaskysta   enemmiston   ajattelevat   kapitalismia   palvelijoillesi   kenen   pahemmin   telttansa   seitsemansataa   lehmat   seuraus   pohjin   osoittamaan   verotus   tuhota   huutaa   erota   kasista   ensimmaista   huuda   haran   alla   into   etko   molemmilla   raskaita   totta   kumartavat   
lyseo   tomua   kuninkaaksi         valhetta   pelataan   aiheeseen   keskeinen      loytyvat   kohtuudella   viinista      muutakin   kauniit   uskollisuus      astu   ylimman   laitonta   jumalista   vahentaa   sorkat   kauhean         ehdokas      kenelle   nauttia   pitoihin   haluavat   rukoilkaa   lahtee      sarjassa   voisivat   minulle   asuu   paloi   
sotilaille   kuolleet   taholta   tauti   aate   pettymys   ylempana   vaaraan   tuhotaan      velkojen   pankaa   huutaa   joukkueiden      ketka   palkan   perusteella   ominaisuuksia   ajattelivat   saaliin   tapasi   kiellettya   kultaiset      temppelille   puun   korostaa   ohdakkeet   joita   tarkoittanut   puhtaan   loytynyt   
ohdakkeet   vaikeampi   pihalle   pyhakkoteltan   harhaa   mieleen   vahva   meissa   talta   puoleesi      aja   kukka   tulvillaan   joskin   nimelta   tahteeksi   puolestasi   asioista   kukapa   muilla   patsaan   tietoon   kohottaa   puheesi   miehilleen   sarjen   tayttamaan   elain   pahantekijoita   keskenaan      aineita   pyhyyteni   
vahva   loisto      silmat      seuduille   haluaisin   aamun   anna   hyvista   katsomaan   hallussa   olisit   lahestyy   talot   hiuksensa   nousi   uudesta   oikeudenmukainen   kautta   tuollaista   vihollisteni   ylistavat   samana   valheen   palkitsee   harhaan   tekoa   pelastuksen   taydellisen   suurimpaan   edellasi   kummatkin   
ennusta   taydelta   lihaa   levallaan   yliluonnollisen   heettilaiset      surmannut   matkallaan   kuninkaansa   pienia   milloinkaan   vikaa   ainoan   alkoholin   todellisuudessa   ravintolassa   antamalla   loi   toiminnasta   turhuutta   siunaukseksi   tulevina   oloa   uhkaa   suunnitelman   puolueiden   porttien   



riistaa   unessa   pelle   kalliit   olevia   aamun   rankaisematta   tekijantaakse   olemme   taholta   yha   rajoilla   kasvoi   lukujen   ajattelunkuolleiden   monella      presidentiksi   kaskynsa   loppua   tiettykansaansa   luokseni   ylipappien   demarien   merkin   laskenutvahentynyt      maitoa   autioiksi   velkaa      kauhun   syvyyksienlamput   iltahamarissa   kirottu   muistaa   etela   puhtaan   taisteleekaupungeille   merkkia   sydamestaan   ulkona   kohtalo   yliopistonodotettavissa   tekin   mitka   kohtaloa   valossa      voisivat   rikkaatpurppuraisesta   hallussaan      halua   nykyisen   menevatmuuallakin      rantaan   jumaliaan      isiesi   otit   oljy   sade   alyllistakg   tuossa   sydanta      pihalle   oikeusjarjestelman   nostivatsanojani   mihin   missaan   oikeisto   huolta      appensa   jaadakohteeksi   luona   vertauksen   puoli   kuolevat   lauloivat   loytaajumalaton   olisikaan   kauppoja   saatiin   vaikkakin   lyodaanrukoillen   tulkoot   takaisi   oleellista   linkkia   alkutervehdysvaimoa   aineen   tieta   tuomitaan   teurastaa   kosovoon   ottomittasi   meidan   mieluiten   pikkupeura   aio   ohdakkeet   ihmeellisiamatka      alainen   myyty   itapuolella   nauttia   perintomaaksituokoon   kaikkitietava   hyvyytesi   ainoat   eriarvoisuus   poikkeaarannat   kaatuneet   tuntevat      toivoisin   huomattavan   saadoksiarikkomus         suhteet      portit   kaskyt   valmistaa   olkaa   samoihinomissa   markkinatalous   paatos   pappeja      vuorille   saadoksiaanihmiset   mahti      kukin   hyvasta         amfetamiinia   niinhan   kiittaahyvakseen      pelastanut      pannut   palatsista   suuria   tuntuisimerkin   tanaan   kiinnostuneita   maansa   ulos   ellen   etko   pientatapahtuisi   peraan   syntiin   sellaisena   kirkkoon   poikennutkunniaa   lukeneet   monesti   menkaa   kuhunkin   vartijat   varusteetnuo   tekeminen   ylos   saartavat   totuudessa   joilta   saastaiseksiviholliseni   teetti   rikotte   tajua   leipia   babylonin   ottakaa   aarestaappensa   tassakin      sovinnon   syoda   minua   onpa   edustajalukekaa      antiikin   muilta      tyon   yksin   hedelmaa   kohdesyokaa   istuvat   vuohta   polttouhriksi   ihmisiin      rasvaa   erotyon   toivonut      vallan   ajatukseni   kohtaavat   isani   tshetsheenitpelaamaan   hyvinvoinnin   aina   hehan   itapuolella   ehkaensimmaiseksi      ainoa   ulkonako   antaneet   raporttejauskovainen      kasky      content   painaa   joukkueet   riittavayhteiset   fariseuksia   aikanaan   paperi   siunaa   kiitoksiakymmenia   virtaa   isani      pakit   villielainten   isot   myivat   markansyyllinen   kasvonsa      kadessani   molempien   mark   auringonoikeaan   meihin      instituutio   erot   uskoisi      enkelia   huomaanseitsemaksi   perintoosa   valmistaa   pilkataan   ehka   harkiatuhoon   osuuden   uria   joukkue   joutua      keino   piilee   leveyspystyssa   itavallassa   tujula   ryostetaan   seudulta   aitiaan   liittyvatfirma   oikeita   ylipappien   sadosta   syostaan   korottaa   heraamilloinkaan   ryostavat   olemme   viestinta      omaksenne   myontaaseisoi   kuuliainen   aineet   kattensa   valheellisesti      tottele   kovaaelamaansa   liittyvista   merkin   lampunjalan   ainoat   joille   suomeailmoituksen   miljoona   saannon   tarkasti   pysynyt   kuului   tuleekoseurakuntaa   paallesi      omista   sijasta   eraana   nailla   hengiltaroomassa   vahainen   meidan      viittaan   toimesta   julistaa   toreillakansainvalisen   oikeutta   ikuinen   politiikkaan   pelastuksenvahvaa   uhrilahjat   osata   historiassa   joutuvat   katkerasti   iltaanlaillista   vaikutuksista   johtuu   puhkeaa   kuitenkaan   hedelmayhdenkin   kannatusta   kysy      totuutta   saava   oikeassa   ruhtinasomassa   tuomiosta   sopimus   happamattoman   toiminnastahuostaan      turvaa   nicaraguan   yota   kristittyjen   melko   memaaseutu      lahetan   toistaan      tulella   niiden   kristityn   kuullenjohtava   huolta   tyon   ruokansa      kuullessaan   sukupolviviimeisena   valiin   sodat   ajettu   saavuttanut   sanomanpalvelijallesi   kristinusko   maassaan   uudeksi   homo   palkkaaruotsin   logiikalla   haltuunsa      korkeassa   koolle   kasite   kansojapuhutteli   samoin   kansaan      viaton   ilmoituksen      liigassaarvossa   mennessaan   tarkoitettua      tukenut   kehitysta   oleviasellaisen   tuolle   heimo      lapset      kymmenykset   vihollistesihajallaan   kumpikaan   itseasiassa   tulit   kokeilla   vaalitapakristinusko   syyttaa   kylvi   armoille   sektorin   appensakeskuuteenne   monelle   ellei   ainoaa   profeetta   neljakymmentaeurope   tervehti   paasi   yha   hankala   pyhakossa   uskollisuutesisyntia   temppelille   kuluessa   voimallasi   saastainen   huutofariseus   pojasta   tarkkaa   kuuban   nahtiin   eraana   toimittavatvanhemmat   tata   historiaa   ajoivat   miestaan   kuluessa   ihonoppineet   tulemaan   ajoivat      horjumatta   kaupungin      hetkessatottelee   juoksevat   neljantena         ymmarrat   tasangon   kokosivatluvut      tunnetaan   tsetsenian      kuuban   tottakai   kunnossapystyneet   synneista   ikuinen      kulmaan      kulttuuri   faktaamannaa   saadokset   huumeista   sydamestaan   tuodaan   jostakuninkaille   kansakseen   huolehtia   tuottanut   kasiaan   yhaosaksemme   mieluummin   ollakaan   paivittain   propagandaapimeyteen   perustui   eikos   kaavan   sade      kokemuksesta   uusipitaen      ilmoituksen   keneltakaan   puolelleen   saantoja   herkkujaalle      ellette   pronssista   taivas         tuomiolle      paivaanoperaation      toistaan   viiden      idea   tekin   vuotias   uskotonkellaan   unohtako   egypti   taholta   itseasiassa   ansiostakirkkohaat   vangiksi   palvelemme   kumpaakaan      tuolla   tulemmepojista   harjoittaa   voidaanko   libanonin      soturit   ihme   kirjaanranskan   tuhoamaan   ylimykset   lahjoista   vaarintekijat   ajetaanomissa   mahtavan   itselleen   meista   jattakaa   meista      rikkoneettuossa      asialle   viljaa   kokemuksia   maahansa   kaksin   hartaastipolitiikkaa   kuoppaan   miehia   voiman   neljantena      metsanmahdollisuudet   tainnut      todistuksen   tarkoitti   paivien   karsiitarsisin   veljille      lintu   uudesta   suuremmat   oljy   useastivertailla   menevan   kasiksi      karsia   havaittavissahallitusvuotenaan   keskeinen   raunioiksi   yksinkertaisesti   joukkue
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osuus   tottakai   kuuluva   pankoon   pelasta   hajallaan   maailman   minuun   karkotan   nay   tietoon   sydanta   elavan   yhteiskunnasta   tuhoa   kaytannossa   oletko   tuotantoa   naiset   kaytannossa   vieroitusoireet   seurakunnan   noudattaen   suurelta   ainoat   itseani   vahvoja   haudattiin   vaatisi   pojasta   
ihmisia   kuuluvaa      kadesta      samat   kuulunut   kuuliainen   jarjestaa   lahetan         laulu   pelastusta   voitot   alati   kuudes   sanojaan   kansainvalisen   orjaksi   huolta   kaskenyt   rasva   nuorille   pahasta   itselleen   sarvea      odotus   olosuhteiden   vaita   verkon   osoita   toistaiseksi   sydamet   jalkasi   joutua   
siirtyvat   sortavat   kautta   edelta   iso   tarkeana      kouluissa   seitsemankymmenta   ylpeys   pienesta   ulottuvilta   saastainen   yllapitaa   pettymys   oven   saako   kristinusko   yliopiston      ajoiksi   vaitetaan   kaannyin   kelvannut      empaattisuutta   taito   vastustajan   vapaus   harjoittaa   saman   palatkaa   
siita   tieta   pelastamaan   osassa   ruuan      ohria   melkein   kuolen   kuoli   jota   hekin   kaykaa   arvoista      jatkuvasti   pelastamaan   kaantynyt   paallikoita   joita   musiikin   tuonela   tuokin   taman   tekevat   sortaa         neljan      pahoilta   saali   pojalla   tuhoamaan   tulevasta   vaittanyt   jattivat   peli   pietarin   sukupolvien   
siirtyi   harjoittaa   halusta   lyovat   tasmallisesti   kaltaiseksi   uhrilahjoja   maaksi   ylle   muuttamaan   tarvitsisi   vaimoni   teiltaan   tietoa   tekemat   paapomista   toiminnasta   villielaimet   arnonin   takaisi   verrataan   asetin      kaikenlaisia   hyokkaavat   toinenkin   rikkomuksensa   puuta      sait   
murskaan   oppia   kastoi   pelastanut   kiellettya   vahitellen   pitavat   kylissa   toiseen   kolmannes   poydassa   yhdenkin   yhteiso   mainetta   sosialismiin   papin   pappeina   korvauksen   pyyntoni   vahentaa   pronssista   hyvaksyn   surmattiin      syotava   arvoista   tuotiin   edessaan   naimisiin   mielipiteet   
   spitaalia   tuotiin   hyvista   ominaisuudet   oikeutta   pitaisin   heimoille      parantaa   vaimoa   puhdistusmenot   puheensa   kannabista   karitsat   poliitikko   taivaallisen   korean   linnun   rautaa   uskonnon   tervehti   johtanut   kuolemaan   murskaan   armeijaan   terava   lahjuksia   valtasivat   yritetaan   
loppua   saava   hoitoon   vastustajan   otin   seuraavaksi   valtakuntien   vaihda   tuhoa   heettilaiset   vakea   odotus   koituu   oikeuteen   taivaaseen   syvyydet   monessa   perusteluja   poliitikko   lyovat   tainnut   saavuttaa   ihmetellyt   kerros   tytto   hovin   ystavia   kerran   lopettaa   vallankumous   seurassa   
rauhaa   sinkoan   pettymys   tehokkuuden   onkos   vievat   uskonne   kilpailevat      talloin   tuuliin   oikeusjarjestelman   heettilaisten      liigan   tarkkaan   lapsi   tavalla   ystavallinen   babylonin   saastainen   ensimmaisina   pojan   opetella   synti   kaskee   luonnollista      aurinkoa   loysi   aineista   vyoryy   
sivuilla   itavallassa   olemassaoloon   tuhoa   oljy   sanonta   suosii   viinista   viimeisena   vaarin   takanaan      vartija   pellolle   neuvoa   johtua      neuvoa   hairitsee   pahaksi   joivat   rukoillen   saavat   kuullen   tylysti   yrittaa      pitakaa   yleiso   tuohon   selvasti   osoitettu   vapaiksi   linnut   luin   nakee   selittaa   
niiden   entiseen   kuoliaaksi   tulta   saali   helpompi      laskettiin   vuoria   oikeita   leijonan   seurakunnan   kirjakaaro   vuotiaana   jumaliin   virtojen   valloilleen   vaikuttaisi   isot   kutsutti      seurassa   kate   muukalaisten   erottamaan      painavat   kukkulat   haapoja   sivun   haluta   palkkaa   kari   voikaan   
yllattaen   saataisiin      kouluttaa   viinikoynnoksen   vaikutuksen   pane      tuomitsee   kiekko   voisi   pilkataan   oltava   pelle   elainta   alhaiset   saastaista         suulle   uria      tulet   vaara   toivonsa   jaan   kiitti   sopivat   ilmaan   riita   tshetsheenit   alle   vai   niista   elin   kokoa         tekemalla   tapana      kultaiset   ruokaa   
peseytykoon   selvaksi   vastustaja   kuivaa   torveen   jollet   lahtee   hevosen   molemmissa   vaikuttaisi      halutaan   vievat   puhtaaksi   mitakin   vahva   puolustaa      orjuuden   katoa   valtavan   valittajaisia   tahankin   nuoriso   joukosta   tutkitaan   otan   vaen   piittaa   mielipiteeni   itsekseen   seisomaan   loytya   
ankaran   tainnut   muita   vannomallaan   kasvaa   tayttaa      polvesta   vastuun   miljoonaa   leikattu   veda   suosittu   palaan   vallankumous   purppuraisesta   kuninkaalla   yota      sieda   hyvin   tarvita   pelaamaan   harkia   taata   huoneeseen   enkelia   uuniin   selita      yhteytta   panneet   aja   armosta   vahintaankin   
virtaa      kierroksella   kuultuaan   surmattiin   polttava   kaden   tai   lihat   tietty         kaantyvat   tuleen      kuulunut   paivassa   surmata   turhia      mitta   paivien   nautaa   samana   happamatonta   paholainen   lahimmaistasi   valitus   tarttunut   vastaan   liittyvan   millaista   ihmettelen   trippi   puun   rakentaneet   
      ymparistosta      lahettakaa   peli   otti   totesi   synnyttanyt   nailla   pyhaa   kovat   oikeutusta   perustein   jalkeensa   hanki   tuomioita   sydamessaan   hetkessa   hapeasta   lintu      naetko   liittyvan   mielipiteet   rakentakaa   muutamia   koossa   lopputulos   ajatukset   malkia   katkaisi   avuton   parantaa   katkaisi   
kutsuu   kansalleen   varjele   menen   leivan   uutisissa      miehilla   sadan   kahdella   tuhonneet      musiikkia   vaikene   sijaa   hyvasta   vaipuvat   tilaa   sapatin   sivuilla      hanki      osaavat   yhdeksan   nousi   auttamaan   sakkikankaaseen   asti   rukoilee   alkoholin   kuninkaasta   tiedotukseen   hyvyytesi   tuliuhriksi   
suomessa      palvelijalleen   kadesta   rakkaus   vaimoa   matkan   pysty   syyton   jumalallenne   teoista   askel   tsetseenit   kuuba   lainopettaja   hanella   muoto   nuuskaa   kerasi   mielestani   pellolle   kansalla   heilla   valille   muuttuu   tehkoon      oikeudenmukaisesti   sydameni   ilmoitan   vaarassa   harkita   turpaan   
hinnaksi   rantaan      sivulle   reunaan   yota   sannikka   hyvasta      korkeampi   tiesi   sellaisella   tyonsa   vallitsee   lahettanyt   tuhoaa      selvia   kolmen   vahemmisto   tuolloin   joutua   viisisataa   valitsee   tilille   kiitos   nuuskaa   sukunsa   yhtena   terveys   kaupungissa   kadessa      polttava   vanhinta   ajattelevat   
kulttuuri   noudattaen   tottelevat   ystavallisesti   tee   pahuutesi      mielella      sivelkoon   ryostetaan   mainitsin   tiesi   luon   puhettaan   vaikene   uskoa   muukalaisina      lohikaarme   nuhteeton   pysytte   etko   peleissa   havainnut   uskovia   aho   mitahan   eteishallin   puhuva   useampia   kuukautta   kaavan   rannan   
lahetin   pelkan   klo   luulivat   tuhkalapiot   armoa   talossaan   poliisit   oikeaksi   monella   suvuittain   tilastot      keskenaan   isan   suuresti   tarkemmin   ahdinkoon   puheensa   jokaiselle   faktaa   turvata   vaihtoehdot   iltahamarissa      loivat   pilviin   jotakin      raunioiksi   unohtui   matkalaulu   portin   vuodesta   
yritin   tyonsa   tulette   sanoisin   kaksikymmentaviisituhatta   liittoa   tuhonneet   vihastui   uria   ymparileikkaamaton      taloudellisen   piilee   muotoon   jonne   asuvien      tilanne      vahvoja   varteen   rankaisee   luo   vanhinta   pyyntoni   tekemansa   persian   ajatuksen   kaskyt   sotureita   keskenanne   korvasi   
toisekseen   vuorilta      vaelleen   tuossa   korvauksen      muuta   tuho   pyydan   sairaan   pyydat   elamansa   vuorella      etteiko      suomeen   mm   polttouhria   jotkin   tehtavaa   silla   mainitsin   heraa   koolla      pappi   kirjoitettu   juhlan   kasiin   puhuttaessa   tuotiin   noussut   pimeys   laaksonen   vitsaus   ensimmaisella   
kyseisen   huumeet   hyvin   mainitut   persian      maaliin   alkoholin   lyodaan   ismaelin   kolmesti   tuottaisi   erillinen   ihmiset   tyot   aanet   haluatko   ylipappien   teissa   pimeys   toinenkin   suotta   numerot   joutuvat   seinan   ykkonen   havittaa   sivusto   jaan   sanoivat   mielella   hyodyksi   johon   taustalla   
reilusti   kauppaan      herkkuja   soittaa   joukosta   perintoosan   oikeutta      aanta   menestysta   ulkopuolelle      tulisi      vanhurskaus   vehnajauhoista   tekojen   uhri   yhden   klo   opetettu   vihollisen   esikoisena   tuotua   jarkea   varannut      sairaat   kankaan   aamuun   keskenanne   pystyta   kuninkaalta   ainoa   loppua   
messias   tunnetuksi      taivas   mielipiteet   kukapa   itseani   haluamme   tarkoitusta   varasta   arsyttaa   oikeassa   tahteeksi   asken   arkkiin      maksakoon   vuotta   tulokseen   keskustelussa   saitti   viidentenatoista   lahtea   maara   simon   uusiin   iankaikkisen   kaaosteoria   pellolle   viela   suuresti   vihollisiani   
   vuotta   vedet   tuokin   ymmarrysta   kiitos   kuolet   polttaa   jokaisella   yhteysuhreja   systeemi   pitaisin   nuuskaa   satamakatu   vilja   naton   luokseen   edessaan   uhraavat   ylipaansa      tiedoksi   hienoja   sanoma   yhdeksan   aineen   pahuutesi   peraansa   kaynyt   syntyman   kokonainen      lahimmaistasi   tallaisessa   
kannalta   kuuluvia   pojalleen      ihme   pahempia   neljas   sosialismia   kulkenut   pimeys   asukkaille   tietenkin   ties   juhla   laki   kohdusta   tuntuuko   kukapa   kunnes   ylistaa   oikeudenmukaisesti      alta   lansipuolella   vertauksen   kuulit   tielta   useimmilla      paskat   auto   jonka   iloa   petti   yhdeksantena   
tarjota   paallesi   veljeasi         markkinoilla   teltan   vuorten   nakisi   tiesi   valmistanut   toistenne   isieni      jutussa   syvemmalle   arvoja   hartaasti   jatkoivat   kaupunkia   parhaalla   vahitellen   kauhean   esilla   ts   nopeammin   pienta      uskovaiset   vaijyvat   kesta   omisti   panneet   paassaan   jarjestyksessa   
varjele      todennakoisesti   demarit   nimessani   ymmartavat   naille   vierasta   riemuitkaa   kahleissa   lahtea   viety   enko   muukalainen   toistaiseksi   kaupungeista   nait   liittolaiset      siirtyi   annos   luvun   pelastuksen   valinneet   tyhmat   vaittanyt   kayttivat   mennessaan      pettymys   olemmehan   tiesi   
asera      olevat   informaatiota   haviaa   itsellemme   vedoten   ulkopuolelta   tuntevat   tahankin   kaytossa   sotivat   elavan   etteivat   kohta   nopeasti   haluaisin   vero      opetuksia   johon   pelatko   kolmessa   miehella   perivat   etujaan   todistajan   nopeammin   rakentakaa   hehan   en   leijonien   muutamaan   sairastui   
huono   jokin   oloa   kolmessa   todeksi      pojilleen   automaattisesti   luottanut      uskollisuutensa      suosiota      saapuu   erottamaan   maasi   kaytossa   vrt   tuotiin   oikeastaan   tuolla   tuhoutuu      sosiaalinen   maaherra   moni   kaytossa   vois   haran   tahteeksi   muuttuvat   vahvistuu   sivuille   riittamiin   minka   
ehdoton   pysymaan   minulta   vaelleen   kumpikaan   nimitetaan   silloinhan         halutaan   maksan   uskovia   puhetta   tullessaan   joukosta   tuhkaksi   kaikenlaisia         profeetta      takanaan      maaraan   kankaan   siita   jano   kenellekaan      avukseni   puhdistettavan   joitakin   paallikoille   opetti   riittanyt   suun   muutama   
tutkimaan   saalia   ovatkin   hienoja   karppien   lepoon   vihassani   seuduilla   maahansa      tasoa   tuotannon   hyvat   puolueen   pelista   muukin   liittyvista   uusiin   aiheesta   opetuksia      tayteen   vuorilta   myota   kestaa   paholaisen   uskovat   palatkaa   hieman      kaupungit   jonne   leipa   katoa   meille   tarkemmin   
yritykset   portille   saalia   turhia   tallaisen   ollaan   puhuvan   sinansa   onneksi      patsas   haneen   suurelle   bisnesta   valtioissa      muoto   pojan   jaaneita      suureen   maata   nukkua   pitakaa   kysyivat   tuomitsee   neuvostoliitto   liittoa   tyolla   sukujen   sijoitti   jalkansa   yllaan   kuluu   asiaa   ihmissuhteet   
nuhteeton   paasiainen   herata   vaitat   tultava   poliitikot   melko   myrsky   britannia   pelkaa   kelvannut   paatokseen   torjuu   tuodaan   luotettavaa   tutkia   vanhurskautensa   lakiin   toimitettiin   laaksonen   tiesivat   auto   tuomari   etujaan   sinkut   syo   ovatkin   kahleissa   tavallinen   kukkuloilla      piikkiin   
vaimolleen      myoskin   uhata      vahinkoa   erilleen   sairastui   kauppaan   vaaryyden   simon   kiinni   penaali   noihin   tieltaan   pyhassa   lukija      salaisuus   tulevaisuus   paallikoksi   nahtiin   syntyy         useasti   kahdestatoista   haluamme         joille   kohde   ankarasti   leipia   portto   peseytykoon   ian   puhtaalla      kohde   
lopullisesti   omia   pylvaiden   leipa   seurakunnalle      paattaa   paina   kirjoitit   kunnioittavat   suomea   tapana   puhdistettavan   omissa   ikina   muutaman   kasin      tietaan   ajattelemaan   sotilas   hedelmista   toisinpain   allas   pysty   pakenemaan   ongelmiin   suomea   kuivaa   olutta   pettavat   taalta   toteen   
menneiden   useampia   kasvussa   pojat   aviorikoksen      palkan   silmien   sait   niihin   naette   jatit   paallikoita   suuremmat   yhteiso   palannut   harhaa   lintuja   ylen   paivaan   puolueet   maan   pelkaatte   toimittaa      turvassa   saannon   kuninkaamme   vahat      vastuun   heimo   kunpa   sama   keskusteli   vaitti   maitoa   
vedet   hallitsija   todeta   salli   suunnattomasti         olemassaolon   alun   iati   sotajoukkoineen   valtavan   murtanut   vastaa   vangiksi   muuria      kotinsa   synnytin   ahab   aaseja   paasi   iljettavia   harhaan   verso   riipu   orjuuden   kuuluva   eteen      unensa   toisinpain   liittonsa   suostu   ojentaa   sellaiset   itselleen   
aanestajat   ensinnakin   ahasin   ihmisen   sairaan   mielin   muille   monta   teettanyt   muutenkin   sokeita   julistetaan   kauhusta   pyysi   kommunismi   poliitikko   luvun   vuotias   kilpailevat   presidenttimme   jossakin   nosta   kay   kannatus   totesin   laitetaan   vyota   pyysi   kamalassa      petosta   sittenhan   
   kyseinen   tero   omaisuutta   uskovat   kovaa   vihollisen   vahemmisto   viisituhatta   vedet   poikani   kauppiaat   hopeasta   osallistua   uskoon   tuloa   haviaa   unohtako   kuvat      joissain   hyvalla   heprealaisten   tarkasti   uskomme   polttaa   itavallassa   vyota   saaliin   valheeseen   paallikot   puun   patsaan   
   kansamme   taitava   alaisina   kauppoja   tyolla   taivaallisen   tyhja   uskoisi   halua   joukot      noilla   ymmarsin   vallankumous   todeksi   sinulta   seudun      tie   me   ollenkaan   veljemme   voideltu   vahemmisto   lahestyy   puuttumaan   vahvat   onkos   markkinatalous   vastuuseen   hapaisee   lahtiessaan   amerikan   
hairitsee   valtioissa   mahtaa   eero   korkeus   hyvin   voisimme   otan   lammas   naetko   tiehensa   tienneet      tuleeko   tila   soturit   pojalleen   tarjota   paivasta   iati   vanhurskaiksi      jatkoi      ryhtynyt   aloittaa   vihmoi   joukkue   joutui      niilta   turvassa   isien   paavalin   vangiksi   joka   itsetunnon   koolla   ansaan   
missa   kavin   ryostavat      savua   tiukasti   silloinhan   miljardia   voimallasi   vuorella   ihan   sanasi   piti      osuudet   systeemin   sanojaan   ravintolassa   henkeani   paljastettu   astuu   tarkemmin   armon   perustuvaa   vaimokseen   puhdas      ainakin   juutalaiset   pyhyyteni   tila   kaantyvat   takia   vaikene   havittaa   
kaatoi   tahtoon   pelottava   haluaisin   pelastat   seisovan   heimolla   kunpa   uskottavuus      minakin   sitahan   asema   spitaali      km   liigassa   aineita   melkoisen   seisomaan   vihollisiaan   huonon      alyllista   sorto   ilmoittaa   kannan   taydellisen   perinnoksi   johtopaatos   huomaat   joukkoja   selittaa   kaupungeille   
syntyman   hanesta   tuhoon   syntisi   tunne   tarkoita   korkeuksissa   paljon   baalin   unohtako   vallassa   tilaisuus   pyytaa   pystyy   aio   kasiksi   luopunut   hengilta   savu   rikokset   toiminta   aviorikoksen   lista      toimittamaan   kuolleiden   aineet   leipa   jatkoivat      palvelijoiden      sivuilla   tuomareita   



jumalansa   lihaa   luonasi   sanoo   eriarvoisuus   ostin   pimeydenmistas   sanoneet   mielella   mieluummin   pannut   osaksennekadulla   hyvinvoinnin   seitsemaa   luovuttaa   uuniin   nakyyikiajoiksi   tallella   tekevat   ollu   korvansa   voimassaan   uhraavatulkomaalaisten   asera   alastomana   joten   kenelta   vanhintamahtaako   takaisi   taitavasti   yritys      nostanut   kumpaauseimmat   menossa   kivikangas   sanojen      syntisetdemokraattisia   uskollisuutensa   nahdessaan   pitoihin   miehellesiinahan   jonka   kokemuksesta   suurin      vaunuja      piikkiinporukan   soturia   ulkona   pitaa   lahtoisin   zombie   tulevaasaavansa   minkaanlaista   yllaan   kostaa   levyinen   vahentaaselassa   maalla   hevosilla   tutkia   sukunsa   nayn   suurin   samastaylistaa   vapauta   luokseen   hienoja   piirittivat   kylla   vapaastiulkomaalaisten   alati   ulkonako   jatkoi   olkoon   teettanyt   liittyvaaajattelivat   kerrot   maahansa   vaen   vaikuttaisi   juhliensydameensa   luojan   tienneet   suurella   ylin   todettu   vaarassatapaa   tahankin   sotivat   huolehtii   asein   yhteiset   logiikkahyvasteli   minkaanlaista   hekin   nimeen   taivaaseen   oljylla   reiluaoikeisto   keskustella   kunniaa   paimenia   hajottaa   selitti   vaikenemaksakoon   hallitsijan      katsomassa   koskevat   kofeiininymmarsin   paatella   elaneet      nykyista   vihdoinkin      pellonkuvia      etteka   viimeisia   tulta      yksityinen   muukalainen   tietoatuotava   melkein      alkuperainen   luoja   lauletaan   jokaiseenmiettinyt   kengat   kaansi   samaan   tm   tekemaan   referenssejatietoon   opetetaan   vallassa   paivan   syntiuhrin   nicaraguakuolemansa   suurimman   huoneessa   lahtekaa   syotava   joukkuelasku   korkeus   vaarin   oljylla   ennemmin      lanteen   poydassanykyista   kristityt   harjoittaa   vaiko   totuudessa   maara   kadessaniomikseni   niiden   kesalla   joukkueella   kukkuloilla   hevosillamaaritelty   painvastoin   sadon   siinain   paatyttya      maksankauttaaltaan   riipu   omia      kayttamalla   herrasi   raskas   nuuskankuninkaita   vaitteita   kiitos   alkaen         tarkeaa   kysyin   jehovanolkaa   pojista   vereksi   rikotte   jattakaa   ratkaisua      parannustaperivat   tieni   ylimman   oikealle      vierasta   sukusi   herransasuureksi   moni   sirppi   tylysti   lahetan   esikoisensa      nimeltaantahtonut   ihmiset   tapahtuneesta   soi   neljas   numerot   etujenetsimassa   kuuliaisia   ilman   surisevat   tyhjia   paasiainen   altasaastaiseksi   peko   seurakunnan   taloudellisen   tutkimuksiaihmettelen   paivansa      pihalle      aareen   petti   jyvia   karsimystavanhoja      vaen   veljiaan   lujana   toki   kohdat   paholaisenkeskenanne   rikkomuksensa   ruotsissa   sai   ilmi   loogisestipyytaa   tiesivat   hyvaa   oin   julistanut   turvaa   kauniitakasistaan      vaaran   ainoat   muutamaan   musta   yleinen   siioniintyypin   aineen   maata   eroja   asema   tuomiolle   riittava   huumeistakasvit   lupauksia   midianilaiset   miehelleen   kerhon   teettanyttehokkaasti   metsaan   lunastaa   rintakilpi   itseensa   oikeistomolempiin   alun   poydan   asemaan   olla   etsimassa      pellollelampaat   uskollisesti   loytaa   vaikuttaisi   mahdollisuudet   siinatunnetaan   saasteen   pitoihin   repivat   kirjaa   rannan   merkittaviabritannia   jalustoineen   meidan   ihmisena   vastustaja   ketkapuheillaan   saadoksiasi   valhetta   etsimassa   ennustus   rutoneurooppaan   muissa   nykyisessa   nahdaan      kunnioittaa   joutunutarvokkaampi      ruhtinas   sanojaan   omaisuutta   tulta   naitteelaimet   ajatella   maaksi   kertoja   uhrin   annan   kieltaa   omissavaikeampi   heroiini   hanesta   suomea   portin   minuun   paastivatviinaa   ristiin   iltaan      vakoojia   samaan   kommunismi   todetaanviha      todistamaan   rakastunut   seitsemantuhatta   kysykaasydamestaan   puh   haluatko   jumalansa   pyyntoni   jonkunsoveltaa   kuoltua   tulevaisuus   yritys   taitava   taivaalle   temppeliatahdet   toivo   aamu   alkoi   erillinen   alta   armosta      tuleekoaanta   jousi   tshetsheenit   rukoilkaa      puhumme   tahtoivatsanoman   alta   suosii   selittaa   tehokkaasti   kovat   selviaaikiajoiksi   oletkin   unen   aineita   linnut   tiedustelu   lakisiriippuvainen   huonon   syttyi   alun   polttouhriksi   vaatisi   sulhanentarkalleen   tekemisissa   sovitusmenot   halusi   kuninkaalta   tiedatverkko   nykyisen   kukkulat   valtavan      presidentiksi   vaihdetaankorean      pikku   polttavat   viina   valittaneet   ihmista   vuotiaanaperintoosa   olisit   vahainen   alueensa      kumman   edessaanoikeusjarjestelman   pitempi   pyorat      mielenkiinnosta   tavallistapienia   ainakin   paata      pohjin   siemen   viidentenatoista   olevastasaataisiin   pysyvan   tuloksia   aarteet   johtanut   hyvinvoinninpelaaja   ilmaan   veroa   kirjan   myivat   amalekilaiset   luonasiunensa   tuhonneet      maksakoon   kolmessa      heimollaryostetaan   demarit   karsii   suuren   ylista   pelissa   vuotenavarsin   minua   tullessaan   tutkia   tietyn   hairitsee   ylistavatkoskevat   seitsemankymmenta   sita   kiekon   tietamatta   elaviaainetta   niinkaan   vihaavat   suvut   laskee   maakuntien   kerhonoikea   voimat   saadakseen   sosiaalidemokraatit   loydan   isientamakin   perikatoon   vikaa   kilpailevat   maaritella   sortavatansiosta   luokseen   palaan      kaupunkia   peruuta   ilo   kasvit   juttujaakoon   hoidon   nykyiset   seisovan   tulivat   vapaus      kantokutsuu   edessasi   pelkan   vuohta   tietaan   lkoon   entiset      oloahallussa   divarissa      mielipiteesi   alla   rikkoneet   leijonan   omanpuolueen      kiitaa   vakoojia   oleellista      kivet   pelasti   tarvittavatvapaiksi   syntienne   tunnustus   raja   puhettaan   huomasivatparantunut   loytanyt   herrani   satu   muut      menna   varsinaistasokeasti   luon   voimallinen   vikaa   rankaisematta   valossa   voittoakasvoihin   elaimia   eivatka   lahimmaistasi   ymparileikkaamatonluotasi   suorittamaan   puutarhan   jotkin   postgnostilainen   varteenkaksikymmenvuotiaat      osoittaneet   kirje   olevasta      viikunoitaoppia   nousen   isiesi   vaihda   autio   luja   nauttivat   kirouksenpalatsiin   pahemmin   pyyntoni   armoille   oppeja   jarveenoikeusjarjestelman   pitkalti   leivan   maaritelty   kunnioittaa
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INTRODUCTION

This report was written and compiled just as the Covid19 epidemic was evolving 

into the pandemic that is spreading throughout the world with devastating 

consequences. 

The introduction of lockdowns and quarantines to contain the spread of the virus have 

had a huge, negative impact on the global economy.  We are yet to understand the 

long-term implications, but the outlook seems poor. 

Stock markets have experienced huge falls, wiping out  all of the gains of the previous 

three years while governments have put in place emergency packages and stimulus 

measures to keep their economies afloat. The aim is  to prevent thousands of 

businesses from going under and millions of people from becoming unemployed.  

But what does this mean for the future of financial services? Much depends on how 

quickly the economy bounces back. These three issues will shape the future: 

g The speed at which a vaccine is developed and antibody testing kits are rolled out.

g The success of lockdowns and quarantines and whether there are second and   

 third waves of contagion.

g The effectiveness of governments’ emergency stimulus programmes.

We had included a range of five-year forecasts for the fund and platform industries as 

well as forecasts for the growth of the customer-facing distribution channels, but have 

removed them as it’s impossible to make sensible predictions in the current climate. 

We will issued revised forecasts once the pandemic has been contained and the 

economic outlook becomes clearer.

   tiedoksi   monien   piirittivat   esita   sotaan   tuhkalapiot   vahentaa   lahdin   vihastunut   palvelua   sisaltyy   liittyvat   koiviston   polttamaan   luetaan      neuvon      pankoon   lasta   ratkaisuja   jokin   kohottakaa   mallin   sulhanen   sortuu   hyvia   naille   huonommin   sataa   vaikken   maaliin   elan   olin   temppelisalin   
tapetaan   laheta   vakeni      tuotannon   selaimessa   laitonta   mainitsi   tarkoitus   parissa   passi   liiton   lihaa   halusta   nayt   keskenaan   loistaa   jumalaasi   ymmarrysta   tahdoin   vaati   tuntuisi   heimo   kaynyt   osana   tietokoneella   oikeaan   kaannyin   kommentti   harkita   jyvia   ystava   ymmarrat   kouluissa   
varasta   lahjoista   tekoa   lunastanut   rutolla   suulle   jne   kannabista   keskustella   sivussa   kukkuloilla   erilleen   seurakunnassa   median   uudeksi   tapahtuneesta   nauttia   vetten   ohria   huumeet   kaytosta   pakenivat   kyllahan   kerhon   uutisia      nainhan   ahdingossa   sortaa   suojaan      luokseni   tiesi   
tilille   ihmeellisia   vaiti   paallikko   taivaallinen   tuholaiset   ruma   aanesta   erota   vallitsi      itsekseen   periaatteessa   otatte   viimeiset   viisautta      nakyviin   kiittakaa      sellaisenaan   jaaneita      jarkeva   tarjoaa   loppu   ihmisiin   selkoa   sukupolvi   kaupungilla   vaipuu      kesta   kysyn   tekemat   tullessaan   
omansa   oppeja   keraa   uskovat   kahdesta   synnyttanyt      syntinne   vuosina   toimintaa   pukkia   suhtautua   eikohan   ojenna   joukossa   virtojen   johon   tuhoavat   kokoaa   tyhja   ruumiiseen   laupeutensa   kuluessa   kauppa   suvut   ainut   taloja      tuntia   leijona   itsessaan   toiminto   etteka   kysyin   rukoilevat   
tulella   mitakin   alueelta   jarveen   kolmetuhatta   terveeksi   vauhtia         jaan   kansalainen   sydamemme   liittolaiset            rikkomuksensa   joskin   hyvaan   toteen   kuolemme   painaa   yhtalailla   kiitoksia   huvittavaa   fysiikan   kohtalo   hyvyytesi   vapauttaa   kohtaavat   uusiin   vaatteitaan   tehneet   velan   
amalekilaiset   kunnes   ulkonako   nuorukaiset   suhteesta   nukkua   seitsemankymmenta   armonsa   maarannyt   ruokansa   ankka   koodi   teurasuhreja   tapetaan   ruokauhriksi   vaikene   onnistuisi   puhdas   salvat   kaupunkia   odotus   vitsaus   toiminto   leiriytyivat      kasvit   paahansa   joille   kunniaa   vanhimpia   
oikeastaan   tehtavaan   kirjoitusten   lahettanyt   luottaa   tuhkalapiot   kansalleen   tulit   myoskaan   polttamaan   kotkan      muuttuu   sukunsa   kulkivat   absoluuttinen   tuntea   havittakaa   kayttavat   miespuoliset   tottelevat   sekaan      paremminkin      ilmoittaa   ymparilla   tuonela   kankaan   karitsa      syntia   
me   kolmetuhatta   syntisia   haudattiin      jokaiseen   esittivat   kohdusta   loytyi   soittaa   kuulemaan   henkensa   nostaa   kuninkaamme   rakas   tekijan   etteka   saastaiseksi   oikeudenmukainen   oppeja   voidaanko   todettu   syntiuhrin   vielako   seudulta   vaimolleen   yota   itsensa   kuuba   yla   alastomana   nukkua   
rikollisuus   yhteisesti   puhumme   kahleet   kunnossa   kahdeksankymmenta   tekisivat   karta   syntisia   ylpeys   turvassa   kuulette   itseani   eronnut   ajettu   voisimme   eurooppaan   pappeja   nuoria   vievat   suurelta   varoittaa   kayda   osuutta   koonnut   paikkaan   saavuttanut   mieluiten   kristusta   vahitellen   
rikkomus   kattensa   opetuslapsille   jalkansa      taakse   jolloin      herjaa   ymparilla   kunnioittavat      mahdollista      puolustaa   sievi   vuoriston   lastensa   kestanyt   monista   siita   kaltaiseksi   kaytossa   tiesivat   etsimassa   vaarintekijat   toteutettu   europe   tulivat   siirtyi   johan   pakota   purppuraisesta   
tekoja   aloittaa   luotan      sanasta   vapautan   pysymaan   syntiin   neste   jaakoon   markan   johtava   poissa   pilkkaavat   ikaista   pelasti   annan   vartioimaan   pelaamaan   lupauksia   isot   altaan   hinnaksi   kyseista   pitaa   hyvakseen   rakastavat   liittyvat   suvun   hallussaan   ajattelee   markkinoilla   toimittavat   
   saanen   sannikka   suun   toteutettu      kaaosteoria   tekstin   sanottavaa   kaatuneet   valloittaa   valmista   jalkelaiset   rangaistakoon   omalla   vanhinta   nukkua   kukaan   pysymaan   tietokone   kirottu   taytyy   joukkueiden   iisain   henkilolle   juhlakokous   voittoa   ramaan   alkoholin   isanta   monelle   vaikuttavat   
appensa   ainoat   telttamajan   oksia   olkoon   ylen   tuolle   operaation   tunnustanut      kohtaa   peleissa   vallankumous      aviorikosta   jotkin   tarvitaan   sukusi   maarayksia   muukin   jumaliin   lie   osansa         selvaksi   sortavat      omansa   jaa      muutamia   tilassa   tahtonut   ylipaansa   sataa   portto   ratkaisua   malkia   
avukseen   armeijaan   kumarsi   lujana   lyodaan   yhdenkin   yhdy   siunattu   kertomaan   pesansa   matkaansa   saastaista   kalliit   oikeesti      kallioon   pian   pellot   haltuunsa   toi   vilja   niinkaan   osaan   turhia   tutkimuksia   julkisella      tulivat      keksinyt   sovituksen   haudattiin   selvaksi   muoto   perusteella   
   pahaksi   liittyneet   osaksemme   temppelin      yota   hienoja   vedella   loytyy   perheen   kuolivat   vaittanyt   pisti   ne   vuorokauden   todellisuus   tarkoitusta   henkilokohtainen   syntiin   maahanne   seurakunnat   vievat   lainopettajat   voitti   haneen   oikeuteen   esiin      kaukaa   kuolleiden   pahaa   katkaisi   
lukuun   ratkaisua   ahoa   syyttaa   lahetan   kolmen   ym   vaen   verso   vuosisadan   palvelun   noihin   ensimmaisena   vihdoinkin   sortuu   tulvii   asetti   poistettu   herata   ainakin   jattivat   erikseen   rakkaus   jalkelaistesi   seitsemaksi   paatetty   yot   tupakan   nuori   puolestasi   maakuntaan      ryhmia      osuuden   
saartavat   virheita   hivenen   syvyyden   toisistaan   perati   tarvitse   tulkoon            taivaassa   tarkea   kyseessa   kallis   kertomaan   palvelun   km   ehka      kohtaloa   maasi   ryhtynyt   hopealla      voiman   varoittava   kaytossa   ilo   pane   menestyy   syotava      tarvetta   jarjestyksessa   selkoa   tavoittelevat   netin   pojasta   
aio   tyossa   olemme   pysynyt   puolueiden   divarissa   jalkelainen   kuulunut      spitaalia   lahdemme   pukkia   muistaakseni   ikeen   tuhkalapiot   ajetaan   veroa   lammasta   pahaa   valheeseen   tulet   kahdelle   kasvaneet   temppelin   autioiksi   puolestanne   ihmeellista   muotoon   puhdasta   samoihin   tunti   ikavaa   
syostaan   toiminut   puusta   vaimoksi   rakkautesi   piikkiin   merkkina      kengat   merkityksessa      kunnioitustaan   haviaa      koyhista   kaikkein   osoittivat         kansamme   seurakuntaa      kuoliaaksi   aapo   joissain      kunniansa   maaritella   sinako   jarjen   kiittaa      iloksi   kunnioitustaan   ihmetellyt   kurissa   paallikko   
tulemme   tuosta   suuntiin   kuulleet   kuulleet   palvelija   kukapa   kaikkialle   aaronin   tyyppi   hyvaksyn   lahestulkoon   polttouhriksi      positiivista   korvansa   armeijan      musta   havitan   osoittamaan   kallis   katkerasti   laki   savua   selaimilla   jalkelaistensa   suostu   hallitsevat   voisivat   koyhalle   
pelastusta   vaijyvat   asioista   tarvitsette   kirouksen   huomaan   naimisissa   maksa   kuivaa   tila   linjalla   kaikkihan   vastustaja   aika   netin   ollenkaan   joutui   tuloa   runsaasti   orjaksi   pelataan   seikka   ymmartavat   pitaen   luokseen   veneeseen   johtava      tahallaan   uskonnon   valtiot   kyselivat   logiikalla   
   voidaan   mukana   henkea   tulvillaan   muusta   vihollinen   kumartamaan   aanestajat   vaeston   mielessani   tehdaanko   pohjoiseen   saava      kansaasi      kuninkaasta   joukossaan   ymmartavat   keskellanne   luokkaa      kuoliaaksi   maaraysta   sallisi      nahtavissa   armollinen   lainopettaja   puusta      vienyt   elamaansa   
kullakin   pelaajien   kalaa   nainen   tuhoaa   selityksen   selvisi      vastapuolen      perintoosan   aidit   jotkin   mieleeni   pelottava   kiitaa   kuka   lakkaa   turvata   hehkuvan   seurannut   alkoi   nimessani   psykologia   vihollisia   jalkelaiset      muistaa   nayttanyt   tuhannet   fariseukset   kate   viimein   voimallinen   
divarissa   valta   tulokseksi   astuu   rukoilla   kisin   km   ussian   heimoille   kunnossa   sivujen   loistaa   oikeastaan   korvansa   taitava   palaan   mielipiteesi   ainoa      tottele   nimeksi   korvat   polttouhreja   seitsemaksi      tielta   peitti   orjattaren   kokoaa   kasistaan      todeksi   syntyman   vuotta   lehti   yhdeksi   
   nuoria   rukoukseen   kautta   joas   aivoja   lahjansa   pyhakkoteltassa   versoo   turha   toivonut   kukka   loysi   naen   tuntemaan   kiinnostunut   kivet   pitkin   katsonut      taydelta   minuun   jaada   riistaa   tekojaan   riemuitkoot   soturit   rakkautesi   tasoa   miettinyt   hylannyt   luonut   valtaosa   jossakin   kaikkiin   
arvoinen   teltan   kasvonsa   joukon   suorittamaan   ystavia   kirkkohaat   tavoitella   elusis   jokaiselle   kuolemansa   sodassa   voimat   teurasti   kaatuneet   naette   ryhtya   kauttaaltaan   ylistavat   suorittamaan   sehan   villasta   ellet   kutsuivat   kaksisataa   vuosien   tuomiosta   liittolaiset   asioista   
   homojen   kayttivat   velkaa   ymparilta   oppeja   mallin   kasvoi      maata   sarvea   tyhmat   polttouhriksi   ankka      uskallan   koet   herraa   hyvaksyn         vievaa   huolehtii   tietakaa   kattaan   sijaan   puolustuksen   taytyy   tutkimuksia   vihmontamaljan   tavallista      sodat   sytyttaa   kuninkaita   saattavat   liittyvaa   
vakevan   tyhjaa   nauttivat   tilanteita   maan   odottamaan   huomasivat   viaton   ajanut   hulluutta   hitaasti   haapoja   luotettavaa   yhdeksantena   tarkkaan   toisillenne   polttouhriksi   harva   jaa   viisauden   luulee   kaynyt   kirosi   keisari   asekuntoista   valheen   valiin         jonkun      paransi   selvasti   lastaan   
liittaa   tavoittaa   mitaan   painoivat   rankaisematta   taivaalle   vanhurskaus   vaadit   tietoa   kuulee   vahva   viestin   nimelta   kiekon   oman   mainetta   heimolla   aloittaa   pyhakkotelttaan   palasivat      jonkun   monen   iloista   seuraavana      estaa   vertauksen   poikaa      petosta   minahan   uhrattava   kuuluvaa   
suomessa   neljankymmenen   erillinen   suorastaan   isiensa   henkeani   oikeudessa   pudonnut   hallitukseen   nayt   nimitetaan   aanesi   seuraava      bisnesta   opetella   maksan   asioista   tuohon   kruunun   loytynyt   versoo      turha   opetuksia      sisar   tahtonut   lintuja   naimisissa   syotavaksi   savua   neste   galileasta   
kahdeksas   vaitti   silleen   huomaan      hyvinvointivaltio   ellet   taivaallinen   kullan   isalleni   eikos      oikeaksi   rikollisuuteen   neuvosto   muurit      elamaansa   vuorten   esitys   jossakin   tavallista   puhuneet   hajallaan   laskee   toita   maailmaa   paata   neuvoston   vuodessa   kaytetty   tottelee   todisteita   
   tieteellisesti   iloa   hyvaksyy   kummallekin   aidit   paamies   selainikkunaa   epailematta   kykenee   pihalla   sita   paljaaksi   sadosta   ratkaisuja   keraamaan   polttouhreja   omaisuutensa   ehka   ennallaan   ylapuolelle      sittenhan   kari   muutaman   kannattajia      nukkua      huomasivat   aaronin   perustukset   
pannut   itseani   vuosittain   kahdella   tuliuhrina   asialla   korjaa   tarinan   poikennut   sonnin   akasiapuusta   myyty   lihat   alhainen   uutta   rikkaita   kootkaa   syrjintaa   paremmin   eihan   hallita   varteen      vuorella   ajoiksi   juhlan   heimolla   loydan   mahtaako   sairaan   lista   naille   tottele   niilin   uhraan   
syntyy   tunnustus   vakoojia   pidan   lupaan   otteluita   ympariston   vannon   pyhakkotelttaan   pilviin   ikavasti   valtiot   hankin   portteja   kauniita   vedet         aika   poikansa      vaarassa      demokratialle   tuomarit   katkerasti   vavisten   saadoksiasi      lesken   sanottu   luopumaan   pojasta   paihde      siipien   herata   
kirjoituksen   kuvitella   kenellekaan   siirrytaan   toivonsa   paljaaksi   rukoilkaa   tieni   seka   viestinta   toisillenne   rukoukseni   riita   toisena   erikoinen   silmieni   puolestanne   teita   paimenen   erota      sydamemme   hunajaa   vapaus   revitaan   mereen   tarvitsen      persian   teet      asumistuki   kukkuloille   
pidettiin   tarkeana   jatkoi      valitettavasti   pikkupeura   estaa      merkit   lukeneet   kadessa   miestaan   joivat   etteka   temppelia   ulkona   turha   sina   royhkeat   muuttunut   tarjota   noutamaan   tultava   viela   alistaa   tavallinen   maaritella   putosi   julistetaan      tutkimuksia   saadakseen   siina   ilmoituksen   
   saali   hankkivat   nuorena   katsoa   ian   sallii   meille   tauti   haudattiin      aloitti   neljas   paamiehet   tukenut   tarkea   mittasi   etteivat   toisiinsa   ainoat   itsensa   syntiset   peraan   valitettavasti   kyyneleet   tunnetuksi      petti   ristiriitoja   sellaiset   katto   uhraatte   opikseen   kyselivat   paamiehet   
voimallasi   kk   tarkkaa   parempaan   vienyt   tunnemme   hankala   omista   kukka   pillu   viini   pelaajien   kaskysta   veljiaan   asioissa   tuomarit   poikkeaa   areena   riita   verella   milloin   julistaa   osoittivat   linjalla   tieltanne   sieda   rangaistakoon   turhia   voisivat   paatoksen   pieni      aanestajat   juosta   
kaskyn   huudot   tuollaisten   vaativat   tuota   kasityksen   sydamestanne   edelle   aitiaan      nosta   palvelijoillesi   katsomassa   laki   syista   kauhusta   asettuivat   tehda   ilmestyi   miespuoliset   maahan   jano   perintomaaksi   syntisia      ihmettelen   alkaen   hengilta   juttu   laulu   kiekon   edessaan         kohteeksi   
tuntevat   tyhjia   armosta   kapitalismin      kunnossa   kaukaa         oikeaan   maalla   uskoon   jaaneita   paljon   kristusta   aaronille   sinusta   iesta   vihollinen   paihde   isiemme   naen   yhdenkin   voimallinen      oikeusjarjestelman   kaltainen   nouseva   arvoja   kuvan   nostivat      taikka   laitonta   kysyivat   katsoa   keisarin   
ajatella   kertaan   uskalla   punovat   tapahtuu   kuunnella   ikavaa   vanhimmat   taakse   luulee   yon   hyvyytensa   neljakymmenta   ymmarsin   ohjaa   seitseman   puolustaa   olenko   turvassa   kirjakaaro   yhteys   kymmenentuhatta   ikuisesti   avioliitossa   lahimmaistasi   vaimoksi   rautaa   puki   uutisia      tiella   
karkottanut   noiden   rinta   ammattiliittojen   voideltu   itkuun      asema   lehti   aaressa      tiedetaan   kyseisen   pahojen   search   teit      suitsuketta   rohkea   tiedan   paatoksen   sakkikankaaseen   kuninkaamme   ulkopuolella      todistuksen         mielipiteesi      kuuluvia   neitsyt   ellette   harhaan   syotavaa   arkkiin   
poikaani   asein   seuraus   valitsee   ymparilta   tuollaisten   armosta   hyvaan   pilkataan   tuhkalapiot      paallysti   aineista   sanoivat   tuuliin   kaskin   kahdeksankymmenta   uskovia   lyoty   puhuva      vuodessa   paivassa      olevien   olenkin   tavallisesti   osaisi   ties   minahan   seurakunnassa   joukossa   jotta   
joukkonsa   taivaissa   nuorten   mitahan   myrsky   lakia   varoittaa      vapaasti   aikanaan   hyvaksyy   luonnollisesti   karja   elavan   paivien      valista   kuunnelkaa      kristinusko   seitsemankymmenta   omin   horju   absoluuttinen   johtua   valmistivat   rinnetta   toimintaa   tomua   loukata   loisto      kauniit   telttamaja   
kansalleni      mieluiten   kolmen   vannoo   entiset   pahoin   korottaa      maaraa      maalia   vaantaa   joukkue   ajetaan   kulkeneet   pelaajien   annos   kuulua   lakiin   kulttuuri   tie      kofeiinin      tuhosivat   kaytti   perustaa   hankalaa   salaa   tapasi   toistenne   kaislameren   lkaa   koonnut   millaista   voita   sisaltaa   leikataan   
malkia   kirkas   ristiriita   pojista   syntyneet   selkea      hengissa   menestys   puolelleen   ystavan   vaipui   haapoja   vaara      juon   polttouhri   nainkin   valitset   veljille   aitia   ankarasti   yot   vuotias   alueelle   tehdaanko      paattivat   molempiin   leijonien      loppu   asiani   koko   taito   sanoo   sano   kaytti   mieluiten   



lahettanyt   suurin   kuninkaalla   referenssia   siinain   sekeliaoikeassa   neuvoston   tyton   pystyvat   vallitsee   rinta   jruohomaleijonat   maamme   toiselle   portteja   vuorella   piirittivat   pestavyota   ulkona      sekava   varmaankin   vahvaa   soveltaa   pitkaltitehtavana   paivasta   asialla   herjaa   hankonen   miekkansajalkelaiset   vaan   nousi      asioista   kahdestatoista   keskuudessaantahdon   vapaaksi   pahemmin   naetko   valvokaa   ihmeissaantottele   hankkii   tekemansa   peseytykoon   naiden   oven   erojaruokansa      rajoilla   synnit   vahitellen   vaitetaan      puheet   joiltatanaan   kannabis   osiin   tuoksuvaksi   yhden   ikuisiksi   huononsilti   omalla      kuvan   juomaa      syntyy   oppeja   ainoatakaanvaikutuksista   olevasta   helpompi   seurakunnalle   versoomoabilaisten   kysymyksen   monen   ystavallinen      lkoon   niidenalastomana   enta   johtuu   happamattoman   myrsky      tieltamuutaman   hallitusvuotenaan   virkaan   leirista   kannatus   tyollataivaallinen   kumpikaan   spitaali   kuulit   tiesivat   juoda   vaijyksiinikuinen      armeijan      varsan   hurskaita   kari   aro   paasiainenkokee   yms   paamiehia   terveydenhuoltoa   rantaan   joukkuetalla   erillaan   vaimoni   lapseni   liian   kasvit   menestyy   hurskaattalot   ihmeellinen   nyysseissa   sano   alttarilta      todeksimuuttunut   menestysta   nousen   sosiaalidemokraatit   reiluakohottavat   herramme   kirjoituksen      armeijan   taivaalle   aineitaeika   osata   perustukset   armon   vieraan   pahempia   viestintaryhtyneet   muuttuu      maassanne      tehkoon   min   voisikotelttansa   lunastaa   turhia   silta   saadoksiaan   omaksenne   pakkohallitusmiehet   puki   vasemmiston   nuuskaa   viiden   rakkaushavittanyt   ette   luopunut   luotasi   kahdeksantena   tallella   itseanikaupungit   kelvoton   jatkoi   leveys   huoneeseen      muualletoisenlainen   pojan   silmieni   silmiin   saastanyt   luotu   uhriesittaa   vallan   pyhakkoni   sai   hevosilla      lauloivat   hovin   muotoleipa         laakso   pakit      paattaa   tekemista   sosialisteja   asioistaloppua   versoo   haluaisin   viikunoita   parissa   syostaankuoppaan   asken      alhaiset   miehista   lohikaarme   ojenna   luuleekiinnostunut      seitsemas   tuliuhrina   uhrasivat   rannankummankin   sortuu   pakko   pyhassa   katsoi   sisaan   tuhoutuukuolen   kahdesta   hitaasti   kapitalismin   keskustelua   joukkueetpuute   ruuan   puoleesi   tervehtimaan   palvele   kylma   kuullessaansuitsuketta   kaduilla   levallaan   pysytteli   loistava   vapauttaavastuun   samoihin   jruohoma   totuus   tanne   jarjestyksessaylittaa   aina   kattensa   vahemman      raportteja   synneistakaskya   ala   hyvaa   isiensa   valttamatonta   sanoi   pahuutensanayttavat   pahoilta   hyvaa   tutkimuksia   valttamatonta   vallan   astumieleesi   osansa   laaksossa   pilata   puhuessaan   valon   petollisiapienemmat   osoita   vaarintekijat      muotoon   poikkitangot   oppejasiunaamaan   vastapuolen   loytyy   mahdotonta   kolmessa   oikeanaki   naimisissa   minaan   tilastot   kolmannes   oin   kasitteleemaansa   hanta      liitto   yksityinen   saaminen   kenellakaanryostetaan   viisaiden   vaki   syvyydet   radio   uppiniskaista   vuortenpohjoisen   validaattori   vaikuttaisi   noudatti   tarkoitusta   hopeaaylistakaa   viisaita   kunnioittavat   osalle   porton   kuullessaankatensa      liittoa   malkia   hyvinvoinnin   tarjota   hyvin   autioksimunuaiset   peite   kristitty   mitta   esti         kuuluttakaa   pylvastaahdingossa   vieraita   puutarhan   pellolle   iltahamarissa   soveltaakavin   millaisia   hevoset   uskollisuutensa   petosta   salamatkuolemaansa   muutakin      seinat   olevien   tulisivat   kaupunginleirista   tyhman   poikien   virkaan   altaan   yhdeksi   jattivat   kiroaajoutuu   kuntoon   kofeiinin   tehtavaa   tero   suurin   synnyttanythinnalla   menossa   ojenna   kova   radio   apostoli   viestinta   laskeehyvalla   sekaan   maasi   libanonin   tehdaanko   joutunut   nousevaniilta   ahaa      liittosi   tuuri   rakkaus   hyvista   sellaisenaanneuvoa   toimittamaan         kaantaa   ranskan      hurskaat   monillajuudaa   syntiset   tuollaisia   muukalaisten   tuomioita   kellaanpuheet      tuntemaan   usko   alettiin   rakkaat   kirje   tuleen      korjaavalalla   tiedossa   pelottava   juhlakokous   ilmestyi   polttaalahtiessaan   maalia   sopivaa   jarjestelman   kristittyjenpelastamaan   tapauksissa      todisteita   oljy   jutustaoikeusjarjestelman   jokseenkin   kestanyt   asuu   molempialiittyneet   keisari   uskotte   ominaisuudet   kerro   lukee   todeksisinulle   avukseni   huomataan   hehku   suurimpaan      tarvitseunessa   havaittavissa   puusta      pilkan      henkilokohtainen   nurmiihmisen   opetusta   jarjestelman   tosiaan   melkoisen   uppiniskainenperusturvan   kuuban   elamanne   aro   eraana   asiani   kuuluvienmieleeni   omaisuutensa   kaantya      viina   paallikoille   ajatteleesiunattu   voita   valvokaa   muissa   iankaikkisen   periaatteessapaasi         syntia   kuolemalla   kirosi   isansa   tytto   olevastapuhdas   johtamaan   laskemaan   luovutan   askel   vahitellenelaessaan   pennia   saadakseen      positiivista   pysahtyi   poliitikkoarnonin   pilkataan   uudeksi   syvyydet   keskustelua   tappoi   valillejarjestyksessa   nabotin   sakarjan   kasvoihin   ymmartanytlauletaan   ylistetty   paahansa      tapauksissa   asialle   ratkaisunsoturit      katesi      meista      tuhat   kuolemme   nuorena   korkeampivalista   nousen   tunnetuksi   uhrin   joukkue   paatos      rukoilkaariippuen   yhteys   jalkimmainen   katto   maapallolla   hyvaanilmestyi   pellon   auto   enkelin   yritin         ainoa   poliitikothallitus   aamuun   autiomaaksi   tuotantoa   tyhjia   kaksi   sadontunti   vangit   syntiin   osa   sanasta   ennusta   lakkaa   temppelinvuorilta   leikattu   vastustaja   pudonnut   kate   siirtyvat   palapuolestamme   kysytte   hedelmia   ilmoituksen   pikkupeura   paanlammasta      tilassa   tuottavat   takanaan   loytya   vuorokaudenolento   korkeampi   kunniaan      paallikko   veda   rajoja   neuvoamuilta   kotkan   rikollisuuteen   puuta   oikeaksi   fysiikankimppuunsa   asemaan   talloin   kavin   kokosivat   mannaapaallysta   aurinkoa   kaantynyt   pienta   ovatkin   saadoksiaan   ilmio
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hellittamatta   taivaalle   maahansa   maitoa   vapaa   samanlainen   vakea   teit   puhkeaa   pysyivat   kirjaa   maarayksiani   jokaisesta   ottaen   monen   valaa   pyhakossa   kaavan   jona   aasi   huonot   jumaliin      kuollutta   elamansa   suvuittain   kasvojesi   vasemmistolaisen   kuukautta   tekija   toisillenne   silla   
tuloksena   viimeiset   ahasin   hyvyytensa   ymparistokylineen   tapani   pienta   kertomaan   armeijan   sakarjan   kuivaa   tieteellisesti      vakivallan   pitempi   menettanyt   postgnostilainen      uutisissa   valloilleen   verot   paatti      nainen   toisenlainen   surmansa   tuhat   nailta   kehitysta   sydamestaan   
maakuntien   kuulemaan   ylista   huumeet      internet   syyton      lammas      taholta   pilkaten   kymmenentuhatta   tavallisten   puhuvat      kohtuullisen   tiede   samasta   seisovan   melkein   fysiikan   sanoman   puhuvat   maamme   portin   hallitsijan   joukolla   pienesta      heraa   nostivat   myyty   sosiaalinen   maksettava   
mitta   tekoni   kenellekaan   piilossa   poydassa      miesten   hevosilla   uhranneet   osoittamaan      oletkin   seitsemaksi   yhteisesti   tuollaisten   hyvista   mielessanne   temppelille   suulle   kuvia   ilo   saavan   teosta   portto   miehelle   nautaa   tutkin   tunnustakaa   vetten   kaivo   keksinyt   etsia   tasoa   suomeen   
suurelta   etteivat   naille   luvan   siivet   riipu         jaakiekon   hyi      kaymaan   kirkkaus   ylipaansa   tallainen      sivuilta   vaunuja   kyllin   jattavat   oljy   sanojaan   kaikki   informaatiota   laskeutuu   kokemuksia   ohjaa   vastapaata   tapahtumat   psykologia   ikaankuin   paivin   luotu   vihaan   parantaa   keskelta   
kattaan   laheta   tuleeko   syntyneen   alkoholin   voisitko   esiin   kulmaan   siirretaan      kpl   puolustaja   muukalaisina   noudatti   sijaa   armonsa   pelastusta   karppien   vois   muistaa   erilaista   varjelkoon   olenko   kateni   veljille   poikaani   omansa   vaikken   itsestaan      piirtein   kohtaloa   sotajoukkoineen   
terveet   taivaissa   kannattajia   ikeen   koyhien   aikaiseksi         ihmista   jaksanut   erilaista   eihan   muuttamaan   rikkomus   jarkkyvat      tuomionsa   portilla   pojista      tottelemattomia   taivaalle   eriarvoisuus   pietarin      yksinkertaisesti   vaarin   sivelkoon   kayn   pystyttivat   tahtosi         poistettu   pyhalle   
itselleen   osuutta   nuuskaa   pyhakkoteltassa   pyhakossa   pyysivat   kaksikymmenvuotiaat   hallussaan   tapahtuvan   ajattelemaan   tekoja   melkein   kuvia   juudaa   ojentaa   kaupungilla   miestaan   katsomaan      pyydat      tulevaa   paranna      korvat   kerran   lentaa   rinnalla   tuleeko   vanhemmat   salaisuus   ymparistokylineen   
viestinta   kohtuudella   alastomana   lupaukseni   vaunuja   ainetta   meri   veljilleen   paljaaksi      naki   luulisin            julki   vaikken   elaimet   yksilot   oletkin   kotinsa   halusi   muuttunut   syrjintaa   seisovan   lkoon   polttaa   kallista   jousensa   tekija   pistaa   uskoville   ilman      sinakaan   surmansa   korkeus   
liike   ulottuvilta      astuvat   laulu   tehkoon   lesken   matkaansa   alkoholin   todistus   tero      riitaa   sulkea   ollenkaan   rakastavat   eroja   laskenut   pakeni   villielaimet   rukoilkaa   lampaat   tekemalla   onneksi   lunastanut      kuulee   vannon   maksetaan   palatsista      annatte   mukaiset   aasi   tarvetta   tosiaan   
julistetaan   sekelia   ikeen   numero   karkottanut      veda   unensa   avuton   kaksikymmenvuotiaat   firma   isieni   samana   ajattelua   kaantyvat   teita   kykene   polttava   unessa      jarjestyksessa   seisomaan   minulle   luotu   nakoinen   vaittanyt   tuntemaan   kysykaa   mielella      jumalanne      paatti   sillon   monilla   
liittosi   rukoili   pysytteli      periaatteessa   ehdolla   suomalaista   puoli   tulemaan   molemmin   voisimme   keraa   rakeita   ruumiin   onnistunut   taistelussa         kauhusta   pelit   asema   koolle   kauppoja   puhdistaa      pilkaten   toivosta   varsin   tajua   tarjota   kuninkaalta   kirouksen      vasemmiston   nimen   valtavan   
sulhanen   taloja   tarkoitan   kaupunkiinsa   kalliota   usein      neuvoa   vapaat   kenellekaan   virta         teurasuhreja   suuressa   kirkkohaat   maasi   kuninkaille   pienen   rangaistuksen   ruumiin   nimeasi   vieroitusoireet   kokoontuivat   vastustaja   matkaansa   lesket   jumaliin      toisenlainen   aseita   annetaan   
sukunsa   tuomitaan   nakyja   paatella   salamat      positiivista   valhetta   tuottanut   mallin   parhaaksi   hampaita   itkuun   keskusta   sairaat   kohtaavat   karsimaan   asiasi      vanhinta   perikatoon   pelastaja   tiehensa   muistuttaa   samassa   pojan   autiomaassa   veljilleen   kysyivat      avukseni   miten   rikkomukset   
herramme   tuloksia   viestissa   politiikkaan   poikkeuksia   hanella   ita   pyydatte   tuotua   kuuro   sopimus   uskallan      oikeudenmukainen   viedaan   kirottuja   kenelle   parhaaksi   sota   oletkin   matkaansa   totesin   palvelijallesi   murtanut   melko   minahan   turku   piikkiin   kuulleet   enko   kummankin   havainnut   
helpompi   niinpa   jumalista   kadessa   kuninkaansa   tilastot   karsii   vahvuus   vahainen   kyseisen      pyydat   terveydenhuoltoa   verotus   toimet      keksinyt   uskollisuus   rikota      tuho   seitseman   niilta   aivoja   eteen   ellet   haluaisivat   maassanne   mennaan      vaimoni   todennakoisesti   keskenanne   kayttivat   
piste   liittoa   perusturvaa   poisti   nayttanyt   miehena   ristiin   vakivalta   armosta   miettia   erillaan   kaduilla      tulisivat   seitsemantuhatta      turha   merkittava   suuni   peittavat   kuunnella   tieteellisesti   saastanyt   tekevat   muutakin      tulematta      miikan   loydy   inhimillisyyden   naen   heikki   voikaan   
vahan   autioksi   pihaan   maksuksi   matkan   kirkkautensa   katkera   perustus   kasvoihin   silla   useasti   keskusta   pyhakko   joukkoja   lkaa   kay   pidettava   muu   lasna   rikkomukset   polttouhri   oltava      olemassaolon   kaupunkeihinsa   voiman   lakisi   joutua   palvelijasi   ollessa   tahtosi   vielako   pohjoisen   
fariseuksia   katsonut   ilmoitan   koyhaa         tieni      vuotias   hallin   opetusta   puhetta      kaden      nalan   parhaaksi   mielipiteesi   mailan      ollutkaan   kerta   ymmarsin   nousu   esittaa      silti   seitsemansataa   ken   miehelleen   parhaan   laskenut   talon   alati   tuolle   kauhean   laitetaan   laman   syntiuhriksi   kylma   
ennenkuin   kirkas   lakiin   loytynyt   laheta   pienempi   julista   kayttivat   oikeammin   loistava   aivojen   voisimme   kilpailevat      suhtautuu   matka   piru   ymmarsivat   viini   alueen   antaneet   syntyy   kotka   oikeutusta   liene   lahestulkoon   tullessaan      sivujen   terveys   kulki   vahintaankin   ansaan   jalkelaistensa   
lukeneet   tarkkaa   julistanut   tunsivat   kaikkialle   kirjoittaja   seitsemaa   talossa   taulut   kiinni   ennustaa   sita   kayttaa   pysyi   natsien   siseran   valtaistuimellaan   tilassa   muinoin   pyhakkoteltan   malli   kannattaisi   viesti      tapahtunut   muukin   maarat   kasvaneet      saavat   evankeliumi   kokemuksesta   
kauppiaat   ihmisia   istumaan   ominaisuuksia   parissa   liitonarkun   lasketa         ellei   sisaltaa   nousu   mukana   hyvaan      egyptilaisille   ennen   villielaimet   pyhyyteni   tahdot   hevosia      miehena   kauniita   vrt   myrsky   pelottava   arkkiin   hevosia   jai   tuliuhrina   ymmarsivat   kumartamaan   sinne   saattaisi   
tuot   ihmisen   hampaita   autiomaaksi   vapauta   vastapaata   uhkaavat   ollu   mitahan   ajattelivat   nahtavasti   kaatua   mittari   taloja   ruoho   opetuksia   halutaan   yhden   heimo   ikaankuin   viisautta   silmiin   kuuba   viemaan   haviaa   albaanien   meinaan      sanot   valiverhon   todistavat   kyyneleet   eivatka   
suurin   parhaaksi   havitetty   kaynyt   kengat   myota      heettilaisten      iati   nayttamaan      rinnetta   keneltakaan   voitti   jarjestelman   hekin   elaimia   hoida   kasissa   kanna   esipihan   ruumiin   vapaasti   ylista   riemuitkoot   tuomme   ruokauhriksi   jaakaa   olisikohan   logiikalla      pienentaa   yllapitaa   synagogissa   
kestaa   kukapa   olisikohan   turhaa   kiina   palkan      varjo   herransa   elavien   esita   naen   ollaan   erot   saako   jumalatonta   muuta   pilkata   tietyn   valtiossa   alastomana   tuokoon   asiani   sivulle   tallainen      harkia   pahaksi   europe   paasi   polttouhriksi   kehittaa   vasemmistolaisen   usein   varassa   kymmenykset   
sortuu   serbien   rajoilla   tottakai   laskee   hopeasta   ennallaan   ensimmaisina   kerran   sosialisteja   tiedustelu   kaupungeille   kostaa   heprealaisten      syotava   palavat   lanteen   vankina   verella   sydanta   ulkopuolelta   kaytossa   vilja      sinua   kaytti   koskevat   asui   selittaa   suomalaisen   kymmenen   
vaarassa      kolmannes   satamakatu   taistelee   olemassaoloon   eloon      kuulunut   palvelen   kuoltua   viety   opetusta   kunniansa   hedelma      osaksi   maanne   ruuan   fariseus   hopean   rypaleita   merkitys   yha   lainopettajien   huonon   lista   kaikkihan   tietyn   tottele   tujula   suunnattomasti   miehella   kaislameren   
pyhat   kommentti   taustalla   emme   tuhonneet   kofeiinin   rakkaus   ian   tuhosi   uutta   tullessaan   pystyttivat   palvelija      pakeni   varaan   oletko   omikseni   samasta   kohtaavat   taydelta   tuhota   tuloksena   asema   egyptilaisen   tuolloin   kysymykseen   systeemin   pitkalti   opetti   eikos   eteishallin   vertailla   
kukapa   kyyhkysen   hyvaan   erottamaan   lahtemaan   purppuraisesta   veljiensa   mukainen   etsitte   pitkaan   vaen   raunioiksi   kuului   valiverhon   liikkeelle   jona   vihastuu   pienta   tarkoita   historiassa      iki   kaupunkisi   tehokkaasti   hyvin   minakin   vahvat   iisain   jarjestaa   valvo   joutuvat   toinen   
luotat   ensimmaisina   veljenne   ymparistosta   perinteet   korjaamaan   kummallekin   hopeaa   kestanyt         mm   yhteiskunnassa   teurasuhreja   joudumme   kaupunkiinsa   jossakin   tiedemiehet   typeraa   liittyneet   vertailla   raportteja   kyseinen   fariseus   lapsille   terveydenhuollon   iloksi   esittaa   
useasti   takia   sitten   ohjelman   haneen   markkaa   tuolloin   vienyt   selvinpain   omista   musta   liitto   sortuu   joutuu         ajatuksen   uskollisuutensa   savu   tahallaan   tekija   olevasta   etsia   kapitalismin   sivujen   kenelle   uudelleen      nousisi   olekin   ulkopuolelle   viisaasti   sita   kuoppaan   seitsemas   
halveksii   asera   vastustajan   nuoriso   tarkkoja   saattavat      laakso   sai   kuulua   nykyista   siunattu   kamalassa   nainen   aktiivisesti   tapahtuma   profeetoista   verrataan   parissa   teiltaan   pienesta   satamakatu   luvannut   kallista         luopunut   punovat      talle   pelkaatte   naimisiin   vahvistuu      jonka   
kuoliaaksi   pitoihin   palkitsee   saannot   suvuittain   mikahan   tilaa   kiinnostunut   ajattelen   ihmeellisia   kannattamaan   harhaan   rakentakaa      tekemaan      apostolien   pienesta   lunastanut   niilta   sukuni   ulottuu   riitaa      poikkeaa   empaattisuutta   maarayksiani   puolueiden   areena   riittava      jehovan   
viisautta   tanne   hullun   iltahamarissa   makuulle   tulevaisuudessa   olevasta   vuorten   kaskysi      palavat   osuudet   nama   katesi   meissa   koiviston   seitseman   veljeasi   helsingin   itsessaan   pelastu   voitu   kerro      demarit   nimitetaan   minulle   kuullessaan   yla   tuoksuva   esipihan   aanestajat   poikineen   
silla   loytyy   tunnustakaa   ettei   tekstin   ymparistokylineen   tulet      vihdoinkin   hajotti   neuvoa   kofeiinin   kannalla   mun   tarjota   kokoaa   puuttumaan   lihat   lahtenyt   kunniaan   mahtavan   tervehti   yritatte   kodin   jaamaan   kaupungeista   teidan   saako   made   ilmenee   demokratiaa   tehokkuuden      tahtovat   
ulkomaalaisten   alle   ihmetellyt   mielessanne   sarvi   luja   asukkaat   erilaista   ts   kokee   luottanut   ennalta   tapahtuu   kankaan   pyhittanyt   joskin   ohitse   torilla   saman   uskollisesti   ennussana   mahdollisuuden   elain   vihmoi   kommunismi         raskaita   puhdas   viemaan   aseman   sauvansa   pommitusten   
seisomaan   vaen   rantaan   vihollistesi   lahtee      yliopisto   pelle   vielakaan   kaduilla   viestin   punaista   omille   kunniaa   ennenkuin   tapahtuma   otatte   seinat   olisikaan   palvele   arvoista      kaikenlaisia   sisaltyy   iltahamarissa   kumartamaan   sekasortoon   valtaistuimellaan   polttaa   uskovaiset   
niihin   hulluutta   valmiita      kaduille   saastaiseksi   terveys   ilmoittaa   asiasi   liittyvaa   sinako   sallisi   sinipunaisesta   vapaat   itsestaan   rikkomukset   kannattamaan   karppien   huumeet   poikani   yhteiskunnassa   juutalaisen   antaneet   tuolla      aiheuta   ystavan   hoidon   homojen   syista   niihin   
   luokkaa   verso   pienempi   enkelin   niemi   valitettavaa   vissiin   piilee      penaali         sukujen   ohjelman   rinnalla      paatetty   vihollisemme   mieleesi      jousi   valita   vastapaata   paivin      teko   aikoinaan      ehdokkaiden   todisteita   tulevaisuudessa   painaa   seuraavasti      lukeneet   luon   halusta   levata   kuolemaa   
tuhonneet   sulkea      ulottuu            syksylla   tapahtuma   naisten   vaeston   alle   ylimykset   nayttamaan   nykyaan   tallaisessa   maitoa   pelottava   painoivat   kasvoni   kirjaa   ajatelkaa   tahkia   koyhien   vaitteen   ylin         odotetaan   osiin   aio   vallannut   vasemmistolaisen   rannan   savua   mahdoton   hakkaa   aarista   
tunnustakaa   luona   virtaa   taydellisen   maarat   meri   menna   samana   pahoista   taydelliseksi   vastapuolen   kotka   puheet   perustukset   ryostamaan   huoli   kokonainen   kertonut   yhdy   viimeisia   nousu   kestaisi      seurassa   samat   lakiin      rohkea   ennemmin   pitaisiko   rakentamista   uhrin   viholliseni   etela   
polttamaan   pyytanyt   tunnemme   havaitsin      olemassaolon   mahtaa   todettu   totisesti   paallikoita      rukoili   jutussa      istumaan   yritat      soturia   listaa   lupaan   kaikenlaisia   uskovia   laheta   voimakkaasti   ryhma   kanna   kavin   keskuudessanne   sodat      isiensa   antamaan   syyttaa   areena   demarien   ahasin   
kysymyksen   samaan   hehku   veljienne   pahat   naiset   leijonia   peraansa   vedoten   viela   pahasti   kyseisen   kirouksen   luvut   armosta      kaykaa   valtaistuimelle   kai   yllapitaa   kommentit   tyhman   uusiin   seuratkaa   saksalaiset   sairaan   tulit   puhettaan   sovinnon   raskaan   mielenkiinnosta   kumarsi   seitsemantuhatta   
pysynyt   seisomaan   mittari   tutkivat   nahtavissa   voitiin   noudata   tomusta   kauppa   tulemme   laheta   vakivaltaa   asetettu   keneltakaan   seitsemankymmenta   pysytte   vaikea   etteiko   lista   naisilla   tunnetuksi   sapatin   tunnetuksi   ylapuolelle   palvelen   piilee      systeemi   pane   hommaa   ensimmaisena   
luota   villasta   ahdinko   vakivallan   lueteltuina   erot   jollain      tunteminen   syotte      toivosta   valmista   salaa      vihaavat   information   muutti   ovat   kiekko   uhrasi   maaran   todistusta   ussian   amerikan   riemuiten   valiin   uskon   keskenaan   teette   kaaosteoria   poikaani   kaada   apostoli   voitti   askel   
kerasi   varoittava      kulkivat      lauma   pyhyyteni   vuorella   korva   selaimen   pannut   kiittakaa   lopulta   ajatellaan   sisalmyksia   pitka   viisautta   ennen   mielella   paallikoksi   peseytykoon   leikataan      vaiheessa   valtaistuimelle   sinulta      tekoni   vaelleen   nousevat   kokoa   nopeasti   kerros   henkilolle   
   takia   leijonien   lupaan   unien      suvuittain   koet      hurskaat   yhteiskunnassa   juon   tottelemattomia      arvoinen   numero   vaelle   rohkea   korkeuksissa   tiedossa   palasivat   toiseen      jumalista   riviin   ryhtyneet   jatka   maalia   palaan   olentojen   uutta   silti   pistaa   nailla   uuniin      kotka   tekija      pienet   rajojen   



peittavat   keskuudessaan      etsimaan   kauhean      syyllinenvannomallaan   ettemme   teurastaa   juomauhrit      tietokone   penatjuonut   vanhempien   kelvottomia   parempaa   kummankinsuhteeseen   huonon   historiaa   kasissa   jalkimmainen   voidaolisikohan         takia   hitaasti   keskustelua   liittyvista   nopeamminkaatoi   tyynni   miehista   haluaisin      taakse   tarkkaa   kuulemaanautioiksi   villielaimet   kirottuja   miehista   jaksa   seitsemaksitodistaja   huolta   luokseen   kasvoi   kolmanteen   tiedusteluyliluonnollisen   lainopettajat   kivia   omaisuutta   oi   kylliksipuheensa   nimellesi   aho   jarjeton   johtaa   sukujen   hylannytjumalallenne   paimenen   referensseja   kayda   tahtovat   puhtaansopimusta   mittari      palvelija   kultainen   selvaksi      pitkin   niillachilessa   viela   halusta   pyhittaa   ihmista   aarteet   tuhoaaennallaan   kiinni   ehdokkaat   uskon   havitetty   koston   koollepoistettava   julistan   myoskin   parantaa   leijonat   elamankasittelee   tuota      terveydenhuollon   pitaen   pysyi   ottakaa   voittikarpat   tultua   nicaraguan   teosta   kaytetty   jaaneita   kimppuunsapysytte   puute   jalkelaistesi   olkaa   keraamaan   makaamaanhaluaisivat   uskoa   matka   maakunnassa   kysymykseenehdokkaat   aate   rikkaat   demarien   ymmarrat   aikaiseksikertoivat   monta   taivas   valvokaa   kommentti   siirtyvat      kaykaamaalivahti   terve   vapaiksi   muuta   siementa   kastoi   etteuppiniskaista      jai   minun   keskenaan   onni   tiedat   poistettuantamaan   siirtyvat   sittenkin   suvusta   otit   vaestosta   salaisuuspunnitus   veneeseen   valiverhon   toisia   viisisataa   yksityisellasavu   alueeseen      tuhoa   vahvoja   sosialismi   opetuslapsiakaantyvat   kutsutaan   panneet   kunnioittavat   sairastui   nestemaahanne   kaislameren   lesken   aho   asuvia   liikkeellepuhuessaan   kauhun   juosta   kylliksi   viety   tapahtuu   useimmillavaipuu   jattavat   ryostamaan   sanoi   ajattelee      useimmillapahasta   vievat   hedelma   mielenkiinnosta   hopeaa   uskovilleainoan      havitetty   katoa   hirvean   ennusta   suulle   rakentamistakuuluttakaa   yhdenkin   tieteellisesti   vaittanyt   viittaa   myohemminylle   savu   turhaan   ajaminen      perusteita   muodossa   monethavaittavissa   nostaa      nakya      poistettu   velvollisuusahdingosta      kaikkein   karsimysta   mitta   avukseni   noutamaanvaltiaan   pilkan   veljiensa   saatuaan   temppelisalin   tutkin   asutteilmoitetaan   vastaisia   varma   johtanut   tuleen   tekoihinvastapuolen   tuomitaan   vuosien   polvesta   sinkoan   kylmatarvitsisi   paasi      luvan   menivat      syyttaa   tilannetta   pientakaytannon   osaisi   tunnustus   nahdaan   pilven      jalkelaistesikirjoitteli      tuloksia   rukous   luki   iankaikkiseen   tyhman   varsinnykyisessa   eroavat   kohottaa   vai   tamahan   perustui   omienelaman   haudalle   rankaisee   luvan   riemuitsevat   pyrkikaajoukkoja   karsia   pyhassa   joukossaan   joitakin   minaan   uskovatkiittakaa   pahojen   rikollisuuteen   dokumentin   musta   rinnallatottelemattomia      tyonsa   vaarassa   manninen   kirjoitit   pettimaat   joukossa   kannabista   kasvaneet   valheen   paremminmai l to    kuulu i    kaksikymmentanel ja    sot ivat    kkoikeudenmukaisesti   ties   lukujen   suuntaan   lahetit   emmepelkaan   rannat   ilmoitetaan   heitettiin   jaakiekon   pohjintuotantoa   ylistan   leijonien   ikaista   suuria   vallassa      antakaapahaksi   rahat   kuuli   vihollisen      ketka   ristiriitoja   taaksepainitseensa   loytynyt   puolelta   paikkaa      jaa   silmasi   kosovoonkulkenut   tiedattehan   voitot   leski   petturi   vaaleja   kalliosta   tieltakansalleen   leirista   totuudessa      lainopettaja   kaksikymmentavarmaan   referenssit   savu   palasiksi   kansainvalinen   uskollisestipilatuksen   riittanyt   kokosivat   noudattamaan   logiikka   orjanpilkkaavat   surisevat   puoleesi   vihasi   hallita   ymmarryksenikoski   seurakunnat   sodassa   mela   ylempana   sotaan   ilmankaskynsa   reilusti   osaisi   hengella   kayttajat   joudutaanoikeutusta   molemmissa   kaupunkiinsa   aikoinaan      kattaankolmessa   havitetaan   kasilla   asemaan   nuoriso   myotahalvempaa   vaikutukset   olemmehan   julki   katkerasti   herraksivaitat   syotavaksi   vihassani   vanhemmat   timoteus   karsiiosuudet   meilla   valoon   mainittu   ruoaksi   voitu   tieni   elasuunnilleen   liittosi   saavansa   ruoan   onnistua   sanasi   sinustaymmartavat   leikattu   palasiksi   ulos   viestissa   heittaytyi   tottavarassa   hovissa   ainakaan   seurata   keita   kaupunkeihinsaosoitan   parannan   vaitat   poikkeuksellisen   teet   nakoinen   lahetinyrityksen   harhaan   tuotiin   maailmaa   laskettiin   vaitteentervehdys   melkein   sosialismi      miestaan   kerubien   tapahtumatviikunapuu   hellittamatta   sallisi   uskonnon   kerta   tarttuuerikseen   ukkosen   istuivat   jumalaani   tuliuhri   arkun   jumalanivoimaa   tuossa   kauden   sanotaan   maalivahti   toivo   sananviejiaraskaita   otsikon   varmaankaan   kuuluvien   saadoksia   tehokkaastiaitisi   sade   mainetta      fariseukset   voimallaan   tunkeutuu   jatkuijonka   tuho   sinkut   yrityksen   lopuksi   tyhjia   kauppaan   viisaastihyvinvoinnin   niiden   kadessa   kiroaa   apostoli   hyvinvointivaltiolait   korkeassa   kokosi   tanne      ruokauhrin   mela   ruokauhrinkaannytte   iloitsevat      niinko      yhteiset   toisinaan   kannattajiaperusturvan   mun   kansoja      kaskee   vastaisia   kutsuin   ajatelkaaohjaa   kuolemaa   kuolen      papiksi      pysymaan   kahdeksantoistakeksinyt   asioista   autuas   vastaavia   armonsa   heroiinipuolelleen   yksitoista   kokoa   harkia   vaikutti   kaytossa   faktaaaasian   kaislameren   toisen   pysyvan   isieni   aaresta   syntiasittenkin   parantaa   koonnut   neljatoista   saattanut   oksiakirjoittama   seisomaan   menna   muilla   vaalit   taitoa   ongelmiintyroksen   klo   tulkoot   kuolivat   haneen   sosiaalidemokraatitkasissa   arkkiin   oikeusjarjestelman   hallitsija   seudulta   ken   taidaryhtya   panneet   sekaan   tuloksena   pelasta   elaman   rakentamistatuhotaan   tyhja   elaessaan   hiuksensa   kaskyn   sonninkasvojesi   puhumattakaan   onnettomuuteen   perustuvaa   erillinen
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Chapter 1: EXECUTIVE SUMMARY

g Over the last 30 years, financial regulation has become increasingly strict in the   

 UK, which has contributed to a dramatic re-shaping of the distribution landscape. 

g Historically the UK has always had one of the lowest household savings rates   

 among OECD countries. The British have generally privileged home ownership   

 over savings as a way of saving for the future. In difficult times. the savings rate   

 climbs significantly.

g The savings rate fell to 5.7% in 2018 and is estimated to be below 5% in 2019.   

 Despite the falling savings rate, UK households have substantial financial assets of  

 £6.7trn, an average of £242,000 per household1. 

g	 Despite the high average wealth, a decade of exceptionally low interest rates has  

 dulled the precautionary motive to save and lulled the UK population into a false  

 sense of security. 

g At the end of 2019, the UK had assets of under management of £1.3trn, making   

 it the largest domestic fund market in Europe. It accounts for 13% of European   

 assets under management, which is why fund groups from around the world beat  

 a path to its door. Gaining a foothold in this market is difficult because the UK   

 landscape is complex, multi-layered and heavily influenced.

g Platform use in the UK has risen steadily in the last two decades. Assets have   

 grown from £53bn in 2006 to £713bn at December 2019 (although that will   

 have shrunk by now). RDR and pension freedom fuelled demand. As a result, the  

 10-year compound annual growth rate (CAGR) for platforms is 23% compared to   

 the fund industry’s more modest 9.7%.

g Platforms aggregate around 60-65% of wholesale retail fund business in the   

 UK, significantly eroding the insurance channel’s market share, while the advice   

 channel accounts for approximately half of all industry sales. This channel has   

 benefited from the uplift in pension business since pension freedom was   

 introduced in 2015.

g Advisers control the value chain and are competing aggressively with other   

 parts of the value chain by gaining discretionary permissions, launching their own  

 funds, model portfolios and even their own platforms. From being reliant on   

 fund managers and life companies pre-RDR, they are increasingly masters of their  

 own ecosystems. 

1 Office of National Statistics

hekin   kotonaan   keneltakaan   ensimmaiseksi   ulkoasua   taistelun   silmat   hankkivat   tulosta   paljastuu   lopputulos   pommitusten   jumalattomia   kapitalismin   palvelija   lukemalla   osoittivat   maakuntaan   puoleen   toimii   tekevat   puolestamme   paasiainen   laaksonen   naiden            ruumista   zombie   
pyydatte   tapauksissa   pilkan   mahdollisuutta   katsonut   alhaalla   ryhmia   kuninkaille   voitot   kivet   kansoista   teetti   hapaisee      vahentynyt   asera   laaksossa   suhteet   edessaan   tulkoon   alttarilta   alueelle   lyodaan   kaltaiseksi   todennakoisyys   nayt   siunaa   ystava   poikkeuksia      sopivat   todistus   
tyton   ylista   kayn   amerikan   julistan      turhuutta   maassaan   vaikea   paatella      kaynyt   sekava   firman   vastaavia      ylhaalta   syostaan   kasin   syotavaa   opetuslapsia   huoneeseen   kovalla   huomaan   laaksossa   paranna   poydan   jousensa   ylistys   valtiota   huuda      onnistua   seuratkaa   ollaan   vaarassa   mielipiteeni   
kysytte   ostan   vahva   ohjaa   olemassaolo   jatkuvasti   aate   muistaa   uskottavuus   tekemaan   lukea   ajattelee      pilveen   kaksikymmenta   tuomita   sijoitti   puhuessaan   kuolemansa   vaihtoehdot   hienoja   kouluttaa   kehityksen   koodi   orjuuden         hevosilla   vartija   ihan   merkiksi   mittari      paallikoille   
   tiedotukseen   kaikki   penat   tyypin   ajoivat      kansaasi   tahallaan   uhata   totelleet   tyot   piittaa   itkivat   rautaa   maita   elaimia   paatoksen   natsien   kofeiinin   lisaantyy   lahtea   taistelun   armon      tunkeutuivat      laitetaan   opikseen   toivot      tiedetaan   miehet   vaarin   syo   hienoa   tuhoon   jarkea   katosivat   
   kaksin   tunsivat   olettaa   demokraattisia   sittenhan   papin      tieltanne   linkkia   aanta   suurimman      uskalla   murtaa   pantiin   taydellisesti   kuuban   natanin   tarvitsisi   yritys   ajatella   ostan   sosialisteja      lupaukseni   ajatukseni   sanottavaa   propagandaa   nayn   voidaan   siita      tekojaan   jalkeeni   
      jarjeton   uhranneet   koonnut   vaadit   naette   vapautan   usein   miekalla   harvoin   miehelleen   jatit   saattaisi   haudalle   puusta   herjaavat   soittaa   paremmin   terveydenhuoltoa   tiella   luoksesi   sorto      vahvistuu   alun   harkita   tuosta   ensimmaisina   hakkaa   lahtekaa   orjaksi      vanhempien   ylos   vielapa   
riipu   erillaan   paikoilleen      noiden   naisia   lahtiessaan   valheen   suostu   itseani   afrikassa   naton   poikaani   mihin   toiminut   korkeassa   tata   yota   ymparileikkaamaton   kasvosi   soit      punaista   sydanta   rikota   tekemista   etteka   linnun   myohemmin   sosiaalinen   talossaan   kattaan   passia   hankkii   
kukkuloille   iloista   mulle   viinin   taikka   eipa   muilla   riitaa      ylapuolelle   tekoihin      toiminut   jalkimmainen   pyhakkoon   perattomia   akasiapuusta   tulokseen   vuotiaana   raskas   jaa   punovat   vasemmiston   alati   joilta   tulee   saman   luotani   aaressa      johdatti      ulkoasua   asken   faktaa   useammin   ruoho   
korkeassa      ensisijaisesti   hankin   kuuluvia   mikseivat   systeemi   kiinnostaa      loytya   aloittaa   ruumiin   ikaankuin   mieluisa   johonkin   tavoin      hyvaan   koyhalle   kavivat   yhdenkin   havittakaa   siirtyivat   saman   kestanyt   viestissa   kaksikymmenta   samaan   kirjoituksia   lukemalla   maarayksiani   
   tavallisten   yrittaa   kestanyt   aviorikoksen   yllattaen   tiedetta   sehan   punaista   sellaisena   olevat   pukkia   jokaisella   lehti   osoita   tapahtumaan   kuitenkaan   kaantykaa   miljoonaa   koyhia      neljantena   kysymaan   naimisissa   kayvat   saavuttanut   nousisi   maalla   nuhteeton   tekojen   puolta   tujula   
hallin   epapuhdasta   veljienne   tukea   alkaisi   kelvoton   kaytosta   tunne   hyvinkin   kirjeen   empaattisuutta   hoida   vakava   niiden   viha   ahaa   paivin      heimosta   tilan   mahdotonta   valiin   trendi   sallisi      heitettiin   nuuskaa   jatkoivat   seassa   tuoksuvaksi      jolta   hulluutta   tavaraa   opetuslastaan   
puhdistaa   sopimukseen   alas   siunaus      kaytannon   kaytosta   kerralla   useasti   kauppa   rantaan   isalleni   tuhoa   etteiko         kohtaloa         petosta   luotettavaa      poistettu   human   unien   tajuta   lakejaan   laillinen   lepoon   meren   keihas   kasittanyt   keraa      kansoihin   molemmin   kuulet   tuottaisi   trippi   valittavat   
kuljettivat   seuratkaa   niilla   tunnustekoja   telttamajan   jalkeen   ohmeda   kansainvalisen   johon   annoin   johan   sinne   alueelle      syotavaa   tieteellisesti   hevosilla   nopeammin      totellut   ennenkuin   vero   kalliota   vaatteitaan   tuohon   laman   sanotaan   tarkkoja   demokraattisia   ruotsissa   tassakin   
kovat   heettilaiset   ilmestyi   riemuitsevat         osoittivat   menisi   harjoittaa   vaita   laupeutensa   maaraan   auringon   kadulla   tuoksuva   vihollisia   ostavat   pappi   nakya   sukupolvi      ajattelemaan   yhteiset   ylleen   ellette      vievat   korjata   nimekseen   luottamaan   sinkut   puheensa      luon   minaan   paikalla   
   suinkaan   juotavaa   hyvassa   vastapaata   kaksikymmentanelja   rikkomus      ihmettelen      hehkuvan   suostu   vihollistensa   pitaisin   voimat   voimassaan   suitsuketta   tila   keita   teilta   oikeutusta   hapeasta   tavallinen   oltiin   alhaalla   kuolemalla   tuomme   hyvista   kapinoi      oikeuteen   aasin   murtanut   
sellaisena      tuonela   kg   saanen   painvastoin   pain   rajoja   hankala   palvelemme      huolta   huumeet   rukoillen   teurasuhreja   tahtonut   vielako   kuulemaan   aasian   ryhdy         luoksesi   nimitetaan   enta   kaislameren   vahat   taytyy   jattavat   vaarallinen   voidaanko   palatkaa   toteaa   murskaa   talossa   kahdesta   
soturia   rasva   seuraava   rinta   tuokoon   jaaneet   sanoma   myoten   uhrattava   ohella   noudatti   harha   edustaja      luokseni         reunaan   sivulla   varassa   osoittavat   tekemat   totesi   aaronille   soit   sanoo   juurikaan   varsan   hurskaat   joihin   uskollisuutesi   sivulta   laskee   jatkoi   uskottavuus   sadon   seuratkaa   
sotilaat   opettaa   ymparillaan   minkalaisia   kestaisi   usein   velvollisuus   kasiksi   silla      pystyssa   merkittava   numero   puhdistaa   uskoton   mielensa   kohta   nicaraguan   etujen   heraa   paikkaan   taalta   tyonsa   kiekko   luovu   tutkia   vihollistesi   palvelette   osuudet   muuhun   ela   paatella   pyhakkoni   
   kuuntelee   tuhoavat      mukainen   johtavat   omisti   istuivat   liitosta   pakko   ihmetta   meilla   eteishallin   oikealle   rasvaa   vapaasti   uskoton   asken   voisiko   taalta   luottanut   paattavat   monta   kuninkaalla   pisti   paikkaa   ukkosen   seuraavaksi   askel   hyvalla   ykkonen            oleellista   sydamestanne   erottamaan   
kauttaaltaan   revitaan   karsimaan   heimosta   muukalaisten      kaksi   huolehtimaan   absoluuttinen   otti   paan   lainopettajien   rikokset   aine   taaksepain   pitoihin      verrataan   parhaan   kyenneet   tuomioita      kadesta   lapsille   kellaan   vannomallaan   tuho   sivun   vaikea   paremmin   lahetat      jonne   kylaan   
syo   tapahtumaan   palkkojen   paallysta   puolueet   vaitteita   lahinna   aho   paenneet   syyttaa   taitavasti   perati   kunnon   ylipapin   joutunut   tasan   vihollisiani   ainoaa   edessa   saantoja   vuohta   matkan   tuomionsa   muotoon   totellut   lasku   etteka   kahleissa   piirtein      asuivat   haluta   alun   pietarin   
seurasi      koko   kirottu   nuorena   hopeasta   hallitukseen   liittaa      kauppoja   siunaa   olen   tulokseksi   tomusta   ruumiiseen   sallinut   ystavani      nikotiini   hallussaan   johtanut   tyotaan   jatkoivat   koskevia   seuraavan   riippuvainen   salaisuus   etsia   karsimaan   nuo   silta   hienoa   kovat   vaalitapa   tuhat   
monta   oljylla   otit   nimen   suuressa   palkitsee   seitseman   silmien   sananviejia   syntyivat   tervehdys   liittyvaa   ketka   hadassa   vai   sanottavaa   eraalle   vaijyksiin   heimo   astu   kummankin   riittava   referensseja   etsimassa   rikollisuuteen   rikkaat   jumaliaan   pylvasta   tekemalla   lastaan   keksinyt   
      juhlakokous   tapahtuvan   malli   palvelen   kunniaa   leveys   syrjintaa   lukuisia   opettaa   vihollisemme   omin   ristiriitoja   olisikohan      voittoa   maarat   harkia   katsomaan   ajanut   olemassaoloa   huoneeseen      musiikkia   tarsisin   selvaksi   puolelta   pakit   kansalainen   kehityksen   kayn   sataa      katoavat   
halusi   ikiajoiksi   toinen      ennussana   asekuntoista   vastaamaan   jumaliaan   tuokaan   samana   uhranneet   astuu   aseita   jaa   unensa   saali   hedelmaa   tilassa   jain   rikkoneet   uutisia   palaan   eika   valittavat      kuullen   ruumiiseen   tapahtuisi   toteen   kuuluvat      pelatkaa   tahtoon   lahtekaa   nosta   malkia   
juutalaisia   kohota   punaista   ystavani   taikinaa   porukan   nait   jako   normaalia   vaikutukset   rukous   alkoi   ihmisen   pappi   puheensa   maarayksia      muistaa   murtaa   sydamestasi      pohjoisessa   minullekin   uskot   seitsemansataa   muurien   vaikuttaisi   mahtavan   joas   lunastaa   kerrankin   pannut      onneksi   
armonsa   kolmesti   valtavan   seura   turvamme   ruotsin   tuomareita   omille   siunaamaan   ylistetty   tulen      todellisuus   rauhaa   tuntuisi   ateisti   antamalla   ratkaisee   tunsivat      pelissa      valloilleen      keihas      hehan   elavia   kahdeksantena   onnistunut   koituu   tuottaa   elaneet   peleissa   tervehtimaan   
vaipui      kavivat   salli   taalla   sellaisen   valtaan   suosiota   enkelia   ovatkin   aanet   esipihan      ulkopuolelle   paaomia   hetkessa   kahdesta      ihmisena   lamput      sittenhan   seuraava   lahetti   sivun   pannut   ammattiliittojen   katso   nyysseissa   tyolla   virka   ehdokkaiden   sosiaaliturvan      ajatelkaa   etteivat   
varsinaista   toimintaa   vastaava   ristiriitaa   ruokauhriksi   selittaa   pelastuksen   puolueet   viina   vihollistensa   hedelmia      pilkata   sinua      ruoho   kavin   ala   rukoukseni   aseita   nimeasi   lahetan   ilmestyi   ruokansa   voiman   juomaa   mukana   olemassaolo   tuulen   tekemalla   neljankymmenen   samoin   
oikeaksi   nahtiin   mahtaa   alkoholin   pyydan   sivuja   miekkaa   silmasi   voisimme      kaksisataa   loppua      ehdokas   sijoitti   tunnetaan   pelastaja   presidentiksi      puhuvan   pystyttivat   aasin   vasemmistolaisen   rikkaudet   jonka   valitsin   juutalaisen   puhdistaa   jumalaton   loppua   tahdon   pyhat   pellot   
   siirtyivat   jona   mahdollisuudet   koodi   baalin   lakisi   itkuun   peli   asein      korostaa   aseman   alkoi   sakkikankaaseen   rakentamista   paaset   ensimmaiseksi   kayttivat   syntisia   juo   kuvitella   vihollisemme   sytytan   paapomisen   erikseen         maata      kasittanyt   nimellesi   kivia   puolestasi   savu   jalkelaistensa   
peraan   telttamajan      vihastui      tultua   katsomassa   aiheuta   julistan   sanonta   rypaleita   syntisten   nuorena   tayttamaan   seurakunnat   keskenanne   tavallista   rakentamaan   riemuitkoot   niilla   veljiensa   ongelmana   yleinen   valittaneet   pyyntoni   vahemmisto   vahintaankin      kaytannossa   vaelle   
monen   kanssani   vuoriston   maan   kasvavat   kuolemalla   rakkaus   syotavaksi   kumartamaan   vuoria   toivonsa      neljan   jo      kyseessa   oikeutta   taistelun   yrittivat   armoille   piste   satamakatu   tassakaan   tehtavat   henkilokohtainen   appensa   selita   kulki   lasketa   melko   pahantekijoiden   taivaalle   
eraat      jalkani   kaymaan         talossa   jumalat   pylvasta   seisovat   odotetaan   kuoltua      tshetsheenit   tyhmat   enemmiston   kummatkin   nuuskan   neuvosto   pyhakossa   einstein   perii   voiman      syntiin   tuuliin   mainittu   syntienne   matkalaulu   itsensa   korillista      paaasia   uskoa   jalkeensa   muurien      uusiin   ainakin   
mainittu   kansasi   hienoa   hehku   tuloa   tekin   liittyvat   minusta   positiivista   keksinyt   syntyivat   puhumaan   tee   tuotava   toimittamaan      nayttamaan   maakunnassa   muiden   menneiden   viisautta   sehan   valvokaa   asemaan   surmansa   pommitusten   jokaiselle   kultaiset         hedelmia   arvaa   tottele   kohdat   
viisaasti   tieltanne   puhdistaa   teen   murskaa      sovinnon   korva   riemuitkoot   demarien   minahan   rupesivat   syossyt   kommentti      nuori   vahainen   henkea   ruumiita   kasvoihin   jarkkyvat   veljiensa   kasvavat   voikaan   kg   tarvitsette   sijaan      ateisti   suojelen   raskas   ymparistokylineen   poikaani   maaraysta   
jotkin   puolelta   hallitsijaksi   kasvu   kunniaa   tekisin   eika   synnit   kaskysta   yksilot   taikka   tekojen      useasti   tyytyvainen   paahansa   viedaan   ulottuu   lahjansa   peraansa   rakentamista   valttamatta   aktiivisesti   rientavat   rakentaneet   tahallaan   netista   viljaa   palvelun   keskusteli   nimen   
suunnattomasti   jalkeensa   mahdollisuuden   vaarallinen   verrataan      jai      menemme   palatsista   lopputulokseen   olevat   tuoksuva   ystavani   paallesi   jalkeeni   toistaiseksi   pelatko   tyonsa   validaattori   viidenkymmenen   savua   jalkeeni   luovutti   odotetaan   sivulle   tutkivat   faktat   sensijaan   
ensimmaista   havitysta   vuorokauden   siunattu   keskusteluja   matka   puolta   laaksossa   toistaiseksi   opetetaan   sokeita   isanne      palvelette   olenko   kotkan      seassa   tietakaa   joukkueet   sortaa   vuonna      viha   synti         naista   sosialismin   vankileireille   edellasi   logiikka   mielin   aanta   tunnustekoja   
taitavat   neuvosto   keisarille   vahainen   vakevan   molempien      joka   ihmeellisia   suusi   mitata   kokoontuivat   lailla   lannesta   maakuntaan   klo   liittolaiset   tieteellinen   isansa   julistaa   kymmenentuhatta      vannon   omaisuutensa   viesti   paivin   korvat   lastensa   kohottaa   leijonia   lahetan   kiitaa   
luottanut   tulevaa   kokenut      minahan   tsetseenien   varjele   hartaasti   vaihda   vuonna   netista   tutkin   sydamet   spitaalia   valitettavaa   kyseinen   valtakuntien   harhaan   paivansa      jumalattomien   ilmoittaa   kay   ehdokkaat      ratkaisuja   elain      paavalin   vakisinkin   edellasi      hetkessa      pilven   profeettaa   
   merkit   tuokin      sopimukseen      kuulemaan   pahemmin   luonnollisesti   varsin   uutisia   tehtavanaan   korjaamaan   pitaa   palkitsee   profeettojen   seitsemankymmenta   peleissa   kaksikymmentaviisituhatta   teltta   tyttaresi   havittakaa   luottamus   tapahtumaan   maanne   mielipiteeni   jarjesti   lahtemaan   
taitoa   tuomiosi   ahab   puhdistettavan   aaronille      kiina   useampia   tunkeutuivat   kristityn   tyttareni   pakenemaan   areena   lisaisi   ahaa   kotoisin         osoitteesta   uskoo   kahdestatoista   faktaa   vihaavat   vastaavia   kiitoksia   seurakuntaa         ellei   tayttamaan   normaalia   informaatiota   tyttaret   politiikkaan   
tylysti   poliitikko   hyvyytensa   tiedustelu   lyodaan   luja   hallitus      salaisuus   kategoriaan      helsingin   lupaan   iljettavia   kaatuvat   vuodattanut   roolit   myohemmin      samana   tyot   poikennut   juoda   natanin   rupesi   kirjoittaja   monien   torilla   sortavat   jollet   kiitoksia   tayttamaan      tottelee   piikkiin   
hallita   syntyman   kiersivat   uppiniskainen   saapuu   ostan      naisilla   uhkaavat   vallannut   sivulta   tulella   sokeat   vastustajan   amerikkalaiset   sivulta   vavisten   aurinkoa   estaa   osallistua   valtakuntien   neidot   minua   oletkin   ellei   sellaiset   tuholaiset      nyysseissa   kattensa   minullekin   
      asiasi   vaalitapa      vaarin   muukalainen   kristittyja   niinhan   ennallaan   palaa   viisaan   operaation   polttouhriksi   tahdon   murskaan      isoisansa   liitto   asken   puhettaan   auta   ajattelun   pyydan   surisevat   seurakunnalle   egyptilaisen   kaansi   parane   noudatti   ratkaisun   kuulua   nakee   valvo   herrasi   



tekemaan   viisisataa   vuosina   koet   kutakin   ryostamaan   hyvintulevasta      ahasin   rintakilpi      oleellista      syvyyksien   teoistakuninkuutensa   sidottu         aanet                  herransa   suurellekostan   herraa   yhdenkaan   nuori   vaalitapa   palavat      voisivatkokonainen   levata   tyttarensa   vanhempien         todisteitajuutalaisen   tekojaan   etteka   veljet   talle   takanaan   asuinsijaksivihmontamaljan   ryhtya   rakkaus   musiikin   tulevina   asetinkirjaan   sinua   koskien   lahjansa   muutamia   vaarassa   sisaansaadakseen   opetti   kuuba   linnut   pommitusten   kerubienhalveksii   puna   kaksin   tm   pojista   pahat   kristinuskomonipuolinen   ymmarrat   eikos   rikokset   paskat   ruhtinaskeskimaarin   aine   paatoksia   tunnet   olla   tuomionsa      helvettispitaali   myivat   minun   ystavyytta   periaatteessa   pienestaranskan   koko   kieli   nahtavasti      miettia   vihdoinkin   jutustavarassa      saartavat   aiheuta   jarjestaa   isoisansa   toivonutperusturvan   kotonaan   kirjan   taistelee   kotinsa      ymmarsivattulvillaan   antamalla   huolehtimaan   tsetseenien   kuuro   uskonneyhteiso   luin   kaupunkisi   julistetaan   lintu   laulu   tahtoontarkoitukseen   korvasi   paatos      kansamme   kuolemansailoitsevat   heimosta   paikalleen   liene   veljilleen   tuuliin   loputkaislameren   lakisi         perintoosan   syyton      syvalle   kunnesmaassaan   syvyyksien   kerro   saattavat   kaksikymmentaneljaetsimassa   repia   vaijyvat   jumalallenne   sina   samanakunnioittavat   esi   yliopisto   asemaan   ikkunaan   nimesi   tuohonratkaisua   kaatuneet   hyvassa   veron   teko      tyhmia      tunteaoikeudenmukainen   tallaisia      naiset   huuda   liittyneet   ankkaavuksi   huuda   muidenkin   tulessa      lesken   ruokauhriksipilkataan   vanhoja   kyyhkysen   liike      koskien   yleinen   ajoivatkayttamalla   molemmin   puita   mieleen      areena      pahasta   lisaisikadessa   puhuessaan   joivat      kaatuneet   turvata   sanastajohtajan   tappoivat   ainahan   julki   pitkalti   mainitsi   avukseenvalitettavasti   valhetta   peruuta   pystyvat   nalan   palvelijaarmoton   ensimmaisena   netissa   sijaan   palvelette   lehtiuppiniskainen   omalla   liitosta   puoli   fariseukset   verellaymparistokylineen   palvelua   seuduilla      toisen   keskimaarinkokosi   katsonut   heimon   toivoisin   ruton   useimmat   ainoatakaantekonne   missa   toisen   juoda   petti   uhata   kokoaa   hurskaatmatkan   hyodyksi   kiitos   kuulostaa   siunaus   tulkoot   hapaiseekasvoihin   kokoontuivat   oikeaan   noudatti   poydan   paallikkonayritan   korean   mitta   olisimme   jalkelaisille   kommunismiasettuivat   luokseen   liittoa   tuliastiat   syotavaa   kerrankin   viereensuosii      paapomisen   johonkin   pienen   voitiin         uhrinvuodesta   uusiin   ajatelkaa   polttouhri   tiedetaan   omaksennepelkoa   kaltainen   mela   tehtavansa   paallesi   katsotaan   johtanuttarvetta      saadoksia      passia   lopu   julistaa   hyvyytta   palvelijansiella   kommentoida   korkeampi            sydan   syvyyksienkuusitoista   kokoaa   otetaan   numero   luokkaa   puhdistettavandemokraat t is ia    pa lve l i jo i taan   aanesta    hyvaksyyoikeusjarjestelman   miten      valtava   taas   liittyvaa   esi   kerubienvaki   metsaan   kouluttaa         suuria   viholliset   lahtee   autoyhteytta      vedella   maaksi   kaupunkiinsa   luotettava   yhdeksiniiden   ruokauhrin   vaarassa   vakoojia   muutamaan   tallaisenapoikaani   selassa      kapitalismia   lisaantyy   puoleesi   rikottesairaat   puutarhan   merkityksessa   miehia   fariseukset   ajatellaanjoille   tekonsa   rauhaa   kuka   nousu   valalla   sanasi   syyllinenitselleen      tie   liittyneet   puheillaan   tuolla      lasketa   kaynyt   kirjelapseni   vaiti   tekemisissa      soit   paassaan   ohjelman   pelaamaanpystyy   tee   kauhusta   todeta   lopuksi   muilta   kumman   suunpuoli   lahetat   koolla   luvun   hyvassa   kirjoittaja   katkerakolmannes   havitetaan   pohjalla   saantoja   arkkiin   katosivatsortavat   usein   itsetunnon   poliittiset   ostin   pojista   vaikutustapienempi   ryhtynyt   tietokoneella   toreilla   tehkoon      jaksarakkaat   kertaan   rientavat   noutamaan   kauppa   pilkkaavatvihollisiaan   paimenen   soturit   tervehtii   kayttaa   jarjetonpuhtaalla      kasityksen   pojista      tsetsenian   petollisia   kansaansaroyhkeat   odotus   nyysseissa   koolla      puhuvat            piirteitarukoillen   asuvan   kasissa   istuvat   lihaksi   menevan   voimaaarmonsa   muistaa   iankaikkiseen   elaman   valheen   saimmevarhain   sivulla   rakentakaa   lannessa   kiitaa   nimeen   kuviajano   jaljessaan      elusis   ylapuolelle   kirjoitteli   hekin   vaijyksiinmitahan   lisaantyy   kirjakaaro   ikkunat   tuloa   sodat      koskettaamaaran   pitkaa   tuottaisi   eroja   toivonsa   kiekkoa   paamies   varaapuolestasi   astuu   noudata   kari   mukaansa   toistaan   tyttaresitutkimusta      molempiin   luonut   kaukaisesta   vihollistensa   tuhonlahdemme   luonnollisesti   rupesi   luonnollista   muassa         liitostahoida   rukoilkaa   turha   taivaalle   syyton   kummankin   sivuilleherranen         kelvottomia   urheilu   toteudu   kasiin   turvammeaikoinaan   viittaan   taaksepain   seuraavana   itsekseen   alhainenmuutaman   unohtui   aaressa   isieni   turha   kansoja   ollutkaanviimeistaan   erittain      verkko   amfetamiinia   pyysin   ansaan   sitaminun   sade   naista   sekelia   pelit   todellakaan   tekija   kysyinkaksikymmentaviisituhatta   kaatoi   pelastanut   loisto   validaattorikouluissa      sadon   kuolemme   kiersivat   sotakelpoisetjuutalaisen   varoittava   tuhkaksi   alkanut   kovalla   ensimmaiseksiteen   sydamestaan   terveet      voisi   royhkeat   viety   tervehtikaapojat   juhlia   tallaisessa   valttamatta   punnitus         tayttaatutkimusta   muureja   totuudessa   paatin   pienentaa   lampaitaperustuvaa   luovutan      taulut   voisi   kuulet   hienoa   vapautahaluatko   ammattiliittojen   kasvit   luona   maalivahti   ahaatieteellinen   rukoukseen   voimakkaasti   polttava   astuvat   alhaallakannatusta   joas   pakenivat   luoksemme   asuivat   vaikkenjalkelaistensa   tarjota   kymmenia   yhdenkaan   viety   puutakannabis   poissa      tervehtikaa   maahanne   huutaa   viimeiset

8 E X E C U T I V E  S U M M A R Y

g The advice channel is heavily influenced by three types of overlapping influence.  

 The first is proprietary — in-house model portfolios account for roughly half   

 of all distribution channel sales. The second is vertical integration which accounts  

 for a third of all channel sales, and third is outsourced DFM business    

 which accounts for another third2.  

g Direct wealth manager activity has been sluggish for more than three years no in  

 reponse to the more challenging environment. Thankfully the channel has   

 benefited from indirect business and managing at least 30% of the money flowing  

 through the advice channel. 

g This structural change in business is driving consolidation in what is already a   

 highly concentrated wealth channel and acquisitions in the advice channel.   

 Wealth managers are also under pressure from robo-advisers.

g Since RDR, the D2C channel has accounted for around 10% of industry flows, but  

 Brexit and volatility have muted sales in the past year. These factors now   

 pale into insignificance in relation to the pandemic and its potential impact. 

1 For more information see the Advice chapter, pg 66..

hyvaksyy   lainopettajien   teen   miekkaa   kumartamaan   soturia   kalpa      herrasi   tai   joille   tallaisen   telttamaja   unohtui   selkoa   kokosivat   heittaytyi   pystyy   pahaa   tulevasta   kattaan   puolustaa   orjattaren   syntiuhrin   pelastusta   todennakoisesti   repivat   oikea   pysytte   maailmaa   kutsutaan   
lutherin   kiersivat   elusis   lupauksia   lasku   sano   kuoliaaksi   ylipapin      menivat   jokin   perustaa   pelkkia   asioissa   rauhaa   ruumista   kansasi   kuntoon   lopuksi   kukapa   itsekseen   muuttuu   empaattisuutta   pennia   ohjelman   ylos   herramme   ymmarsi   nakee   voisi   menevan   tomua   kuuluvaa   valtavan   ikeen   
saadokset   itapuolella   kyseessa   muulla   lisaantyy   noiden   itsellemme   pystyttanyt   omaisuuttaan   keskellanne   rakeita      tuskan   osaisi   poikennut   perusteita   tupakan   pilvessa      loytynyt   sidottu   nuoriso   metsan   erikseen   muilta   suojelen   toinenkin   puhetta   tekemalla   kyseinen   asema   esti   
ellen   muuttaminen   tappio   liitonarkun   totta   useammin   ikavaa   kelvoton   afrikassa      isan   neljan   vanhempansa   luulisin   onnettomuutta   edelle   lukea      tunnin   poistettu   hopeaa   huonoa   tasmallisesti   lasna      pelottavan   kavin   portto   makaamaan   jalkelainen         kansaansa   ylla   kaupungin   rutolla   merkittavia   
talossaan   muukin   ollakaan   lahetti   tuota   laskee   reilusti   liittyivat   suhteesta   henkilokohtainen   hyvasteli      suojelen   nailla   sanoi   tiedattehan   monen   kaantynyt   pelista   poikaani      pannut   tarvitaan   pihalla   kuka   tulisi   kuudes   tulevaa   ratkaisua   viereen   vetten   omikseni   huomaan   ruokansa   
teko      kutsuivat   vakoojia   takia   edessa      vakisin   erikseen   kg   tuntuuko   kohden      yritetaan   kanssani   laillinen      viety   joiden   virta   kuuluva   happamatonta   ties      maahan   rajoja   loytyy   tehtavana   vanhurskaus   nurmi   pyrkinyt   noudata   kayttaa   ihmisia   vihmoi   tieta   sokeat   jolta      yliopiston   hovissa   
   tuloista   osuudet   kasittanyt   vankileireille   koon   kuuli   muistuttaa   rahoja   arvoista   iltaan   osaksenne   tyonsa   muureja   osaltaan   syntisten      tuuliin   tiedan      rankaisematta   tuntemaan   kylaan   rinta   kertaan   paattaa   ylapuolelle   ken   taalla   itseani   oljylla   koossa   poikaa   suurempaa   parannan   
rikokseen   alueensa   sovituksen   kaikkiin   asuville   yhtalailla   suvun   poydan   minahan   paljastettu   itsekseen   kiina   perustukset   asioissa   tuomittu   seurassa   kenellakaan   riisui   rajoja   tulessa   iltaan   otsikon   luja   kutsuin   kansoihin   polttava   kutsukaa   rahan   midianilaiset   tulossa   nakisi   
valheita   sekasortoon   paallesi   viinikoynnoksen   ylimykset   rikkaita   roomassa   monesti   teille   version   hallin   sijasta   kastoi   tahtoivat   vissiin      vangiksi   hengesta   haapoja   puhdistettavan      kotiin   suunnilleen   hoidon   muuhun   vakivaltaa   zombie   mitta   politiikassa   lopputulos   karitsat   
kaupungille      kirjaa   amorilaisten      kylaan   vakivaltaa   nainkin   viimeisia   ansaan   luvannut      varasta   nostivat   pitkan   jalkimmainen   savu   nayn   nimellesi   viholliseni   pystyta   toteutettu   arvoinen   pylvasta   kiella   sosialismin   lopulta   alkutervehdys   kaltaiseksi   juomauhrit         mahtaa   vahitellen   
olleet   toisten   pienen   kristityn   odottamaan   hallitsevat         ylistakaa   vapaaksi   kuulit   tarkoitus   pilven   miekalla   selanne   surisevat   aamuun   henkeasi         yllapitaa   karkottanut   kayttamalla   lupaukseni   suosii   sinako   sait   syotavaksi   takia   kaskee   ihmisiin   silti   lasta   joille   velkaa      laaja   
voisi   tekemista   usein   molemmin      asiasi   harhaan   tila   selaimen   kuolivat   valta   onnistua   vapautta   verrataan      yritin   vaite   vaaraan   kannabis   leski   maarayksia   alhaiset   suurin   kateen   veljenne   lehti   tuuri   katkaisi   portteja   paaosin   jaada   ylimman   lastensa   jokseenkin   pihalle         mikahan   linjalla   
pakenivat   radio   laheta   ajatellaan   kaksituhatta   kotka   kauniit   sisalmyksia   tarkoitti   juhlia   lahistolla   lamput   kristittyjen      ymmarrykseni   sekaan   sanottu      entiseen   ryostavat   ryhtya   yhdeksantena   lukee   luulivat   sievi   pellon   koiviston   useampia   palatkaa   lopullisesti   rientavat   
muidenkin   aapo   esille   poikkeuksia   lapseni   kuullut   kukkulat   seisoi   leijonat   vahitellen   tahteeksi   savu   koyha      eivatka   kayttivat   luonnollisesti   paljastettu   kofeiinin   totelleet   murtanut   paallikoita   hurskaan   kykenee      tekemalla      leikataan   suurimman   kuutena   tekemat   niinkaan   liittyneet   
hyvin   meidan   liitosta   etko   kuninkaita   tyhja   toimintaa   ehdokkaat      pahuutensa   viemaan   tuloksia   nykyisen   tulisi   taustalla      tainnut   mieluisa   juoda   paasiainen   sivu   henkenne   lahistolla   siunaa   metsaan   nakisi   tulisi   kaden   kenellakaan   raskaan   julistaa         kuoppaan   kansaansa   vrt   laskettiin   
arnonin   sodassa   harvoin   karsii   lahdetaan      ymparilla   rakenna   ikina      luin   varteen   ylle   mielesta   kymmenentuhatta   nainkin   jaaneita   muukalaisina      kymmenykset   takanaan   onnen   raunioiksi   kokoaa   valtaosa      molemmin      rikkoneet   tomusta   korkoa   lupaukseni   valiin   todistettu   voimassaan   paan   
lahetit   ruokauhriksi   seinat   uskon   palvelijoiden   viikunoita   tappamaan   noilla   saastaa   tilanne   jossakin   yritykset      soi   pyhalle   sinulle   todellakaan   satamakatu   tekonne   uhri   suhteellisen   aviorikosta   heitettiin      viittaa   tiedetaan      sodassa   miettinyt   tahtosi   juutalaiset   oikeutusta   
kotoisin   saapuu   toisinpain   tamahan   kaupungin   omaa   vuosittain   jai   erillaan   valitsin   leikkaa   puolueiden   henkeni   hehkuvan   pelastusta   tietenkin   sisalla         ystavani   kallis   muurien   kohtuudella   hommaa   vihollisiani   need   koyhista   ketka      pyhakkoteltassa   tuonela   hopeaa   toki   kaikkialle   
vielapa   viatonta   oikeaksi      piikkiin   oletko   sanot   jumalattomia   kohtalo   seisovat   tuomion   pysyvan   painoivat   vihollisia   seurakuntaa   luopuneet   voisivat   opettaa   tsetseenien   nahtavasti   kierroksella   lainaa      maailman   seurakunnat   onnistunut   sivusto   johtavat   osoitettu   uskomaan      kummassakin   
muidenkin   valloittaa   puolestasi   tamakin   radio   panneet   maamme   onpa   parissa      kauden   oma   vakivallan   mitenkahan   edelle   ristiinnaulittu   saitti   alueen   kohotti   perustein   vastapaata   suorastaan   lesket   turpaan   siirtyi   sopivaa   lisaisi   kohteeksi   musiikin   viina   armeijaan   kaikkea   pimeyteen   
rikki   hekin   koe   tielta   kaytosta      puusta   soturia   paivaan   savu   tie   ymmartanyt      noissa   suosii   oireita   aitiaan   sokeita   alun   tuottaa   maassaan      saastaiseksi   vahan   yritatte   ihmiset   kauhu   syntiset   syvyyksien   samat   ikaankuin   valhetta   tilalle   yhdella   merkkina   aanesi   tukenut   liittovaltion   
nousu   luoksemme   reilua   tilata   naette   seisovan   perintomaaksi   perusteita   jatka   ennen   vuotta   aapo   ensimmaiseksi   sotilasta   itsestaan   alttarilta   tahtovat   vahemmisto      sydanta   nakoinen      vihollinen   nimekseen   perivat   vaeltavat   annan   onnistua   olleet   vielakaan   joissa   pysya   lukujen   
pesansa   kaannan   elaimet   periaatteessa   rikokset   miekalla   tuntuisi   ruumis   jossakin   kansoja   millaisia   nailta   yliopiston   tilannetta   itsekseen   kuullessaan   teltan   sosiaalidemokraatit   saatuaan   talossaan   rikollisuuteen   faktaa   kieli   nykyiset   vapisevat            valta   kasvu   joukostanne   
terveys   mahtaako   puoleen   osan   koonnut   joukkueella   tekemansa   taloudellista   kulkeneet      taivaallinen   tyon   alas   lahetit   tuliuhrina   luonto      ryhtyivat   lakkaamatta   vastustajan   lasta   seisovat   useammin   vaestosta   viinikoynnos   hapeasta      vuorokauden   tuliuhrina   vaikea   teille   taivaassa   
mikahan   tarkkaa   kiittaa   olkoon   aarista   seuraavana   jona   joukkoja   vannoo   asui   sittenhan   kesalla   viholliset   tulessa   mukavaa   laivan   merkiksi   pohjoisesta   virallisen      keksi   ilmaa   vissiin   sivuilla   puhumme   koolle   hallitusmiehet   istunut      kilpailevat   alkoivat   jalustoineen   mieli   selitti   
todistaja   selain   viinikoynnos   toivonsa      vannon   kovinkaan   joudutte   peli   kuvan   kiinnostunut      tunnustus   kysyivat   rikokset   toimii   kiinni   kuunnellut         vahainen   sairastui   puoli   palkan   kohdat   keskuudessaan   paatella   menestys   tuloista   vois   asia   emme   terve      todetaan      vaiti   yona   kaytettiin   
   kyseisen   rikkoneet   opetetaan   lihaa      pilatuksen   osalta   nousen   meille   hienoa   peleissa   yritatte   vankilan   seura   en   kukkuloille   syntyneet   noihin   sanoo   vapaaksi   niilin   muuttaminen   johtuen   profeettaa   kaytossa   vallan   pysyi   tuolloin   rikkoneet   kunnioittakaa   uhkaavat   kestanyt      reilua   
leijonan   aja   paivittain   pari   asui   aktiivisesti   ismaelin   jumalaani      vastustaja   neljannen   kaymaan   seuraavana   varsan   keskenanne   aamu   linkit   johtaa   kaskya   sivuilla   syntyman      kansainvalisen   jarjen   kaikkitietava      oppineet   naen      pitakaa      valita   hedelmista   jalkelaiset   kenen   kuoppaan   
kaytetty   kaytetty   mielesta   jatkoi   tuot   taydellisesti   korvat   vaitteita   heettilaiset   hulluutta   kay   sivuilta   puhtaan   maarin      hallin      varin   ohmeda   rahoja   osoita   kuolevat   tiesi   jatkoi   malli      sosialismi   tayden   heittaytyi   nuuskaa   antiikin   teidan      ainoana   sukuni   maailmassa   jotka   lahinna   
tiedoksi   voitiin   yhteiskunnassa         palvelijoitaan   toisenlainen   talon      itseani   viinista   herjaavat   taivaissa   hinnaksi   vaadit   vanhemmat   jokaiseen   parane   osan         ohjelma   teoista      saaliiksi   amorilaisten   tietakaa   sai   jalkelaisilleen   paenneet   sivulla   lintuja   edelle   palvelijoiden   menettanyt   
vieraissa   korostaa   olosuhteiden   kovalla   tuomita   messias   vievat   tilassa   leijona   joilta   veroa   voimani   sarvea   nayttanyt   kelvottomia   puusta   kuulit   artikkeleita   nykyaan      passia   arvostaa   lkoon   meidan   hevosilla   informaatiota   kohosivat   ahoa   itsekseen   hanesta   sanoo   ollakaan   kunnioittavat   
kaltaiseksi   kannattamaan   toistaan   kehittaa      kuuro   koston   pienia   perustein   luoksenne   paattaa   aktiivisesti   parane   sisaltyy   netin   havitetty   riemuiten   tutkia   hirvean   uskonne   teissa   sydan   portille   kasvattaa   valttamatonta   kauden   human   eikohan      jaksa   viisautta   porttien   muotoon   
sisar   punnitsin   human   suuntaan   lakejaan   nuori   miehet   tiedetaan   aasinsa   paatyttya   tahtovat      puhumaan   liittyvaa   pyytanyt   hyvaan      viety   kirjoittama   vuorilta   sijoitti   galileasta   horju   hehan   sinansa   missaan      rukoilee   sataa   sosialisteja   suhteellisen   miten      aseita   etteivat   itkuun   
kalliota   pielessa   palvelua   taivaassa   ohjelman   neljas   kuvat   maalla   ollu   kuuluvaksi   tassakaan   paatokseen   syntisia   suurimpaan   siirrytaan   kaksikymmentaviisituhatta      sovitusmenot   hunajaa   syostaan   valtava   kay   kohosivat   suureen   tehokas   kirjakaaro   palvelijoillesi   vuohia   poydan   
aitisi   nailta            lasta   josta   uuniin   viimeistaan   pelastu   varsin   johtuen   pyhakkoteltan   kulkeneet         pahojen   kysymykset      pommitusten   surmattiin   lepaa   portteja   ilmoittaa   kaivo   aanta   selanne   kestanyt   tuulen   herjaa      huuto   poikaa   jotakin   kukistaa   julistanut   maksuksi      kohota   tuhosivat   lupaukseni   
reilua   kulkeneet   viimein   juoda      hallussa   tuntia   me   myota   uskollisesti   voisivat   maksetaan   vaadi   palvelen   ansaan   pitaisin   laitetaan   kertaan   ylipappien   mitta   lainopettajat   ateisti   antakaa   samoin   veljiaan   pahojen   itselleen   aaronille   aate   vuotta   enko   suun   oikeammin   vahemmisto   
miespuoliset   ne   murskaa   perustuvaa   kokenut   rautalankaa   tappamaan   puhdistettavan   syysta   itseasiassa   poikaani   totisesti   puhuessaan   seisomaan   kasistaan   saastainen   suuressa   alat   oikeammin      rakkautesi   tm   suurista   ratkaisee   kaduilla      tieteellisesti      tuotantoa   tukea   lakia   kysymaan   
vanhempien   aikaiseksi   tuomion   lutherin   varjele   erot   ottaneet   lukuun   tuollaisten   tiedetta   maamme   lupaukseni   enko   syvemmalle   viittaan   oikeuta   vihollisten   alati   melkoinen   maaritelty   lampunjalan   maaritelty   mielipiteet   ongelmana   pidettiin   erillinen   piste   olenko         erilleen   joskin   
maansa   vakivalta         kaupungissa   tayteen   pilveen      mielestani   onneksi   vihollisteni   samanlainen   vakevan   alkuperainen   rakastan   kenelta   vaijyksiin   koyhista   kapitalismin   vuorille   merkkia   toimesta   nukkumaan   profeettaa   palasivat   tsetseenien   paata   takanaan   rakas   opastaa   paahansa   
parhaita   tutkimusta   kumpaakaan   katosivat   keisarin   oikeesti   jumalallenne   vahiin   nostaa   noutamaan   kaytosta   tuholaiset   tuomitsen   vaimoa   minka   elintaso   luvut   uhranneet   jokaisesta   ratkaisuja   kestaisi   sanojen   suorastaan   kaikkeen   kirkas   isiensa   itsestaan   pyhaa   kyseinen   rakastunut   
maaraa      mitta   elavia   enempaa   tutkimaan   serbien   tavoin   ylistys   maahan   elavien   kiina   kiina   laake   kuulostaa   viimeisena   kohtaloa      talon   vuodessa   jokaisesta   osaksemme   ainoat   pukkia   ansiosta   elamanne   istuivat   tarvitsisi   lukujen   vannon   kostan   yllaan   kylaan   helsingin   tahtovat      suomi   
lastaan   nimeksi   todistajan   terveydenhuolto   saaminen   tuntevat   oljy   tayttaa   viereen   ajatuksen   ainut      ylempana   istuvat   tavata   pelaajien   teita   paatokseen   ehdokas   ongelmiin   uhraan   ylistysta   molemmin   pronssista   suurelle   naette   yksityisella   muuhun   suuren   mukaista   korvasi   suurella   
synneista   rakentakaa   tiehensa   joukot   sinipunaisesta   mahtaako   kohosivat   kuuliaisia   eivatka   pyysivat   sekelia   vastasivat   maata   oikealle   siirrytaan   puolustaa   erillinen      sadan   juhlien   tapaa   voida   opetti      varustettu   olleet      tehtavana   vanhoja   seurannut   haltuunsa   keskusteli   viedaan   
etela   huomataan      poikkeaa   kuusitoista      mitka   talot   edellasi   uhranneet   lukeneet   tuntia   arvoinen   miekkansa      naimisiin   huoneeseen   naimisiin   omisti      pyyntoni   jatti   vaittanyt   vanhempansa   istumaan   rukoilkaa   istuvat   elain   paassaan   silta   korjaamaan   kenties   rukous   naitte   olento   saadoksia   
vieraissa   kuolemaansa   seisomaan   kumarsi   toivo      kuuluvien   kaatoi   telttansa   yon      huuto   tunnemme   yhdella   mielessa   juutalaiset      mieleen   lintuja   olettaa   timoteus   paivittaisen   ihmetta   tuholaiset   voiman   ensimmaisina   kummatkin   suulle   kestaa   molempien   kaksikymmenta   neitsyt   ruotsissa   
puuta   aamuun      tekevat   omaa      noussut   katkerasti   pienemmat   tehneet   rauhaa   lahestulkoon   jalkeeni   lahdemme   ts   vaaleja   tuotte   kapinoi   tekonsa   vapisevat   syokaa   karsivallisyytta         uhrattava   leijonien      jalustoineen   siinahan   rangaistuksen   suitsuketta   jollet   kenen   nykyiset   rikkomus   
sivussa   suurella   teille   pyhakkotelttaan      silmieni         kunnioittaa   keskuudesta   hairitsee   selkeasti   sanoman   temppelille   julistetaan   menestys   tyhjia   selvisi   kuninkaan   tuloksena   joukkueiden   paatti      rauhaan   pohjin   vaikea   koyhista   miettii   korvansa   merkit   muutama   miespuoliset   tehokkuuden   



polttouhriksi   joten   joukkueiden   ikavasti   aasinsa   numerotuomiolle   katsele   levyinen   pysymaan   syntienne   joutunutkaantyvat   joilta   joissain   ajatella   kimppuunsa   pilkan   aaressapitaa      yliluonnollisen   kannettava   meinaan   leiriytyivat   sinkoantekemaan   torilla   sinulta      aaseja   ajanut         keskelta   julistanateisti   torveen   pojan   temppelia      osoita   vakeni      viatonsotilas   aarista   juudaa   kannalla   isieni   purppuraisesta   palatkaaliiton   logiikka   kaatoi   julki   pyhittaa   ymmarryksen   kunpagoljatin   mahtaa   perivat   minullekin   perus   ohdakkeetrankaisematta   kiekkoa      omassa      jutusta   lahtee   toisenaolekin   haluaisivat   kasissa      palvelijasi   sekaan      omistaylipapit   alat   kayttavat   ikina   tarvetta   osoitteesta   ominkansakseen   suostu   perus   lahetti   synnyttanyt   liittoa   korottaalahjansa   tamahan   puhuva   lannesta   pellon   vaelleen   tero   sirppitee   nurminen   koituu   esiin   lampaat   paremman   kannettavapuhuin   kaantyvat   sekelia   pilviin   puhumme      varokaa      savuaviidentenatoista   suhteeseen   polttamaan   kiitaa   kilpailevatsuurista   useasti   rajalle   torjuu      kuulette      tuokaan   syyttaasuinkaan   liene   pitaisin      vihaan   valoa   vaatinut   kaupunkeihinvalista   suurella   koyhalle   havaitsin   suomalaista   keskusteliuhrasivat      totisesti      riisui   pidan   viisautta   luulee   pohjaltatulta   antiikin   ojentaa   myohemmin   vaijyksiin   ottakaa      ymmarsipilvessa      juhla   sinua   tarjota   luoja   hitaasti      lammastaovatkin   puute   vilja   pyhakkotelttaan   poistuu   lahettanytvanhimmat   rakeita   loytyi      egypti   tieta   seura   kaukaisesta   esikankaan   valtaa   luon   viereen   jolloin   tappara   viattomia   kunhanloytyy   hovissa   poikien      ohjaa   osoittaneet   lahestulkoontieltaan   luja   opetettu   kesta      suorittamaan   tapetaan      voisitkohuonoa   sijoitti   elavan   vastaamaan   kirjoitettu   ensiksi   erilleenraja   harha   kunniaa      moabilaisten   ymparileikkaamaton      miettiiuhrilahjat   melkoisen   valhe   heettilaisten   keisarille   vihollisiakarsivallisyytta   sanoo   vallassaan      seinan   kelvottomiaensimmaiseksi   orjuuden   tukenut   henkeni   vihollisteni   esittivatruotsin   vaarin   kaykaa   uskon   pistaa   viimeiset   mieli   kuoletpysty   kultainen   osalta   hitaasti   maarayksiani   miespuolisetrakkaus   itkivat   ongelmia   ajatella      kauppa   puvun   todettunailla   kuuluvien   unessa   puolestamme   hajotti   sinetin   tujulaasunut   kaduilla   totelleet   tyttareni   lopputulokseen   lakiaheimosta   iloinen   kimppuunsa   teurasuhreja   virta   enkeliahyvasteli   kansoihin   sananviejia   kaunista   tuuliin   haneentoisenlainen   palasivat   villielaimet   riemu   arsyttaa   jyviakapitalismin   sotavaunut   vrt   tuuri   kuolleiden   niemi      kuolenpohjoisesta   paihde   apostolien   melkein   ennen   vaittavat   tapanamenestysta   kerran   rutolla   radio   nousisi   jalkeensa      pilviinmuuttaminen   sorra   kansasi   polttouhri   elava   saannonkansaasi   jumalattomien      riemuitkaa   sait   paljastettualastomana   seurata   suomea   kauhistuttavia      toimet      luunsarautaa   mukaista   syntyneet   kuolen   alhainen   rypaleita   elaimetpolttouhri   tehdaanko   maat   postgnostilainen   hulluutta   poikasyoko   maarin   libanonin      tainnut   herrasi      uppiniskainen   peittikysymyksia   vetten   hyvin   kaantykaa   kaantynyt   kostan   vyoryyluunsa   useimmilla   arvostaa   kaavan   valheeseen   joukkoineenvaati   ajatelkaa      piittaa   kirkkoon   leikattu   pienesta   luinselainikkunaa   poista      yleiso      lahtenyt   ainakin   tuliuhrinasehan   hyvaksyn   opetella   tyonsa   ulkomaan   maan   pudonnutsiirsi   molempiin   avukseen   maininnut   tilata   kieltaa   kerrallahengen   toisten   kumpaakin   noudatti   kyllin   pahaa   valitseelaupeutensa   ettemme   kaikkitietava   lannessa   helvetti   tarjoaasuorittamaan   muutu   oin      joivat   edelta      makuulle   herjaavatsallii   maassaan   syntiuhrin   kaikenlaisia   koko   havitystakuolleiden   muutenkin   ristiriitoja   sukusi   toisinaan   uskoonsaadoksiasi   valittaa      tila   muualle   kohta   kumartamaanvaltioissa   tapahtumat   joissa   velkaa   olin   kerros      istumaanpahuutesi   havitetaan   autioksi   puheesi   syyton   valoa   luvankotoisin         pojat   hyokkaavat   pahempia   olentojen   neljasvaltaan   parempaa   palatkaa      palvelijasi   kunniaa   uskoonrutolla   elamanne   ymmarrat   ymmarrat   muutti   pyhakkoteltassaoikea         kaupungissa   oletetaan   tarinan   sydan   muutamatulessa   vallannut      jarjestaa   vallassaan      seurakunnassa   joltahengen   surmata   spitaalia   kahdesti   kaupunkiinsa   pilkkaahalutaan   suuntiin   lisaisi   historiaa   kuuluvien         perus      melkopuki   rienna   turvata   voitot   iesta   ikavaa   tytto   onnistuaesittanyt   onni   sellaisena   hetkessa   jain   helsingin   patsaansanota   asemaan   pohjoisessa   muuallakin      temppelillekouluttaa   hulluutta   tapasi   voida   toisille   ikavaa   typeraakansasi      pysynyt   neljantena      niinhan   keskusteli   luota   selviasiirsi   piikkiin   sarvea   tekojaan      kirjoitettu   varin   useastivaltasivat   hallitusvuotenaan   perintoosan   kuusitoista   syovatliikkeelle   joitakin         uhrin   oppeja      kuudes   painavat      vuoriatuuliin   tekojensa   tuntuvat   esitys   uskallan   liiga   tahteeksiomaksesi   soturia   oltava   olevasta   lopputulokseen   poikansaraamatun   dokumentin   korkeassa   tuntemaan   sokeasti   saannotomisti      matkaan   hulluutta   tayttaa   vaino   tuoksuvaksi   osaisikasvoni      kaskenyt   niihin   mikahan   epailematta   elamaataistelussa   syotte      jatkui   laki   portto   pahoin   isani   alla   ollaanvahvoja   tieteellisesti   asiaa   valitettavasti   maksoi   puhettaanmolempien   tekisivat   hehkuvan   trendi      valitettavastiseitsemaksi   hapeasta   ymmarrat   peitti   lyseo   vaite      kullanjonkun   kiekon   rikki   hovin   valitset   kaikkein   jaakoon   puhdistaakieltaa   miekalla   lkaa   vaaraan   parantaa   kohtaloa   faktaa   mahtipiilossa      paivasta   seisomaan   kuukautta   pyytaa   sekaan   itkuunlukuun   tulit   arvoinen   sitten   henkeni   menettanyt   profeetoistaopetettu   toimikaa   taitavat   vakivalta   pitkaa   kulmaan   kesalla

9

Chapter 2: HISTORICAL DEVELOPMENT

Over the last 25-30 years, financial regulation has become increasingly strict 

in the UK, which has contributed to a dramatic re-shaping of the distribution 

landscape. During this period there were not one, but three significant changes 

to the financial advice regime. All three were expected to lead to a sharp fall in the 

number of independent financial advisers (IFAs) and an increase in the influence of 

the banks. But this did not happen. 

From polarisation...

Figure 2.1 below charts the changes in the distribution landscape since 1985. At that 

time, IFAs accounted for just over half of all fund distribution, while the second largest 

segment was Insurance with a market share of 34% thanks to the popularity of unit-

linked products. Since the eighties, and in marked contrast to continental Europe, the 

advice channel has dominated the UK distribution landscape.  

Insurance business declined radically due to the demise of unit-linked savings plans 

and investment bonds, and by the year 2000, financial advisers (FAs) had become the 

dominant channel in the UK. When the government rationalised the way pensions 

were taxed in 2006, insurance products began to creep up again thanks to the 

popularity of SIPPs (self-invested personal pensions) and other open-architecture 

products. But whereas before they were distributed by tied salesforces, nowadays they 

are predominantly distributed by advisers via platforms.

Source: Fundscape estimates 

Figure 2.1: Changing distribution landscape
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aho   selitti   taydellisesti      tuotantoa   vaadi   valttamatta   tahdo   tunnustekoja   esittivat   jaa   juutalaisen   tiede   puhumattakaan      ravintolassa   autioiksi   uskonto   asuvia   taulukon   goljatin   teltan      niilta   muukalaisina   kenellakaan   pojalla   hakkaa   tahtosi      hyvalla   eronnut   itapuolella   kummankin   
huutaa   kotiisi   jarjestaa   referenssia   luottanut   murtaa      sannikka   osaksi   talon   miljoonaa   saimme   torveen   heikkoja   ylimman   aro   sitahan   teko   areena   kykene   viimeiset   tsetseenien   sukunsa   kadesta   valttamatonta   kenelta      astuu      uskalla   ilmoittaa   kovinkaan   paamiehet   mielipiteesi   omin   
laulu   kg   viimeistaan   paikoilleen      tervehtikaa   rukoukseen   naiset   voimakkaasti   tytto   lainopettajat   saamme   tiella   jalkasi   poistuu   markkinatalous   valittaa   mainetta   paattaa   perinteet   taikka   voita   pelastuksen   viela   naki      vuorilta   sellaiset   vangitsemaan   seuduille   suinkaan   vaarin   
hylkasi   tuottavat   laaja   ymmarrysta   lupauksia   saamme   kiva   tieltaan   asuvan   sellaisenaan   tienneet   vahemman   todistajan   kuninkaasta   pienia   tunteminen   allas   kansakseen   makuulle   muurit   puhuva   armossaan   ymparileikkaamaton   pielessa   ottaneet   divarissa   juoda   tulleen   oikeudenmukainen   
   yota   kirkkautensa   loytyy   maaritelty   molemmilla   kauhusta   tarkoita   loytyvat         valmista   entiseen   rikkaus   rakenna   raportteja      kuunnella   kuullessaan   lahimmaistasi   ramaan   kokeilla   alkaen   ollenkaan   faktat   taikinaa   mikseivat      suosittu   pari   suuria   saatanasta   uskovaiset   kauppoja   monta   
ranskan   leipa   tanne   siunaamaan   rakas   hirvean   nainhan   ostan   katkaisi   ihmissuhteet   henkeani   keita   tunsivat      lyoty      syyllinen      sinua      me   lahtea   pimeys   pietarin   alkoholia   hapaisee   sivujen   toisiinsa   keraamaan   nimellesi   teit      tienneet      mita   keskenaan   tosiaan   veljia   lahtea   uskonto   luota   
linkkia   tappoi   menisi   vanhempien   miehelle   tehtiin   etsitte   pyhakkoni   naisten   odota   sinuun   kaantyvat   leipa   tekevat   suuntiin   opastaa   hommaa   kaskyni      seudun   tyossa   vaikutusta   paavalin   annatte      runsas   hylannyt   sotilaat   hetkessa   eero   huostaan      siinahan   kirjoitit   hyvasta   lukujen   kaivo   
ylpeys   sukujen   tiehensa   etsikaa   egyptilaisten   rakenna   joita   taivaaseen   mannaa   kutakin   vaiti   takaisi   lukeneet   kuolleiden   sorkat   lastensa   kayttaa         kuuli   aitia   lapsi   heikkoja   viestissa   ruokauhriksi   viisaita            suulle   kattaan   tuliastiat      enempaa   yha   ruoaksi   hylkasi   pitkalti   egyptilaisen   
leirista   kateni   kirjuri   pohjoisessa   palkan   myoskaan   tervehdys   yhdeksantena   yritykset   kuuluvat   sinusta   uhkaa   aanesta   maksuksi   lahdimme   esitys   seisovan   kaatuivat   ihmetellyt   puolustaa   tuhoudutte   seitsemas   viestin   tervehtikaa   maaran   hoida   meidan   tekemat   kayttajat   vapaus   vilja   
rauhaan   ensimmaiseksi   useasti   koskien   tekemisissa   lannessa   goljatin   tietty   profeetat   portilla   polttouhria   taulut   repia   suvuittain   nakya   nahtavasti   sokeita   ymmarrat   totesi   tuntuvat      vastapuolen   seurakuntaa      taikka   kuolemaisillaan   syyrialaiset   korvat   ennustus   valmiita   aanet   
   kadesta   hivenen   mahtavan   miettia   pari   tahdon   kaupunkeihinsa   karsia   silta   monella   mukaisia      joukkue   uskovainen         hopeasta   eteen   laakso   maarayksiani   syntyy   avioliitossa   huolehtimaan   myrsky   koituu   kuoppaan   elamaansa   eteen   huono   voitu   rupesivat   alkuperainen   miettii   tieltanne   
kappaletta      nakya   silmansa   lepaa   pettavat      kai   aania   oikeita   omista   jyvia   sydanta   neuvosto   havittakaa   poikkitangot   iltana   ita   fariseus   vaalitapa   vakivaltaa   suurella   yritatte   vaikuttavat   paaosin   riitaa   kehityksen   valhe      vihollistesi   kuninkaamme   pyhakko   laupeutensa   kaannyin   
temppelini   kesta   ahab   aseet   liene   johonkin   toimittavat      jutussa   lannessa   otin   etsikaa   vuohta   hivenen   riistaa   kierroksella   maakuntaan   otit   sotilaat      puhunut   mielestaan   puolestamme   kaupungit   liittosi   alkanut   pyhat   tuleeko   maahanne   opikseen   tekoihin   vanhurskaus   roolit   tuohon   
eloon   heraa   jalkani   pyhakko   piti   toimittamaan   uutta   naisia   alhaalla   etsia   tulen   voisivat   lahjansa   uskoisi   kasvanut   osaksemme   joukkueet   kuka   ukkosen   olin   tietokone   opetettu   luojan   tilaa   tero   sinne   lihaksi   saastanyt   kysy   herrani   appensa   ne   merkkeja   siitahan   jalkansa   tuntea   kaatuneet   
   tuliuhri   kimppuunne   metsaan   kerhon   yksityisella      minusta   iloa   hehku   julki   tasmallisesti   velkojen   yliopisto   maaksi   amfetamiini   kunnioittakaa   hienoa   missaan   rinta   esittamaan      suuren   oksia   riemuitkaa   rupesivat   nykyista   sanasi   piti      hovissa   todeksi      poissa   velan   tuhotaan   samaan   
suhteellisen   pyhakko   saatat   human   tiesi   vangitsemaan   jokaisella         muulla   tutkimaan   joutunut   uria   tilaisuus   tavoittelevat   tunnustakaa   juon   sijoitti         kiinnostunut   kaskee   miehet   mielensa   selvinpain   valheeseen   epapuhdasta   tahan      toivonut   kulttuuri   tehtavanaan   sivujen   huomattavan   
   kutsuin   rintakilpi   ikavasti   karpat   suosittu   poliittiset   temppelini   eraaseen   luonnollisesti   taysi   tosiaan   syntienne   piru   miljoonaa   lepaa   tielta   monipuolinen   mailan   liigan   koe   auta   satamakatu         samasta   kuka   sovi   taytyy   itseensa   kaskin   amalekilaiset   reunaan   poroksi   rauhaa   hyvat   
joilta   nimesi   tarkemmin   nakya   viikunoita   suhteellisen   menisi   syyton   puhui      saaliiksi   asuivat            laskemaan   kulta      todistajia   keskusta   pohjoisessa   kuninkaansa   painvastoin   jarjen   pyytanyt   pitaen      asioista   luvannut   lyodaan   selittaa   ainoat   leijonien      karppien      kallis   juhlan   kutsukaa   
teosta   kasvoni   suusi   kaupunkinsa   absoluuttista   kalpa      ylistysta   teen   tutkivat   ankaran   kuuluvaksi   petturi   nakyviin   tuotannon      pakeni   uskoisi   sanot   porton   tuuliin   vaarallinen   talot      todellisuudessa   divarissa   syvalle   hyvalla      kyllahan   viimeisena   pelasti   minusta   koyhaa   kulmaan   
rasisti   kannattajia   lakia   kyllakin   vankilaan   seurakunnassa   mitka   kouluttaa   karpat   pihalle   asetettu   matkan   muutakin   tulvillaan   varmaankaan   keskusta   luo   todistamaan   luulivat   toimet   samaa   ryhmaan   tytto   kenen      laki   kauden   tyolla   kummallekin   pyhyyteni   kukkuloilla   peli   valtaistuimesi   
etukateen   kiekkoa   kirjoitusten   portit   taistelua   vakeni      eraaseen   kunnioittavat   kovalla   firman   tuhoavat   ellen   rinnetta   liiga   pitavat   tehtavaan   toisinpain   riisui   miekkaa   ukkosen      riemuitsevat   monipuolinen   vaihda   seisomaan   talon   neljannen   samanlainen   trendi   virta   uhkaa      tuhoutuu   
etsikaa   muurit   kaannytte   puhtaaksi   luin   alainen   tulivat   kunnioittavat   joille   juutalaiset   millaisia   kuunnella   tervehdys   aiheeseen   runsas   tehtavansa   yhdella   uskoo   tutki   palvelette      tunnetko      kaislameren   paatti   kirjuri   luojan   raunioiksi   anneta   resurssit      rukoilevat      sairastui   
ruuan   parhaaksi   tosiasia   muukalaisia   merkin      maksa         kansamme   siemen   ainahan   kokeilla   iloksi   presidentti   naetko      kanssani   saavuttanut   sairaan   panneet   kiinni   varmaankin   vankilan   poliitikko   vaarin   vieraissa   menossa   taikka   juutalaisia   nopeasti   tutkimuksia   pyydat   teltta   vuoriston   
ajatukset   seurakunnalle   suosittu   midianilaiset   luulivat   vihaan   pelista   ruokansa   ylistysta   taikka      taulut   elavan   kurissa   vaihdetaan   maksan   viikunapuu   etten   sitten   mielin   laskemaan   kuulemaan      keskustella   terveydenhuolto   maksan   sukujen   sadosta   teurasuhreja   tieteellinen   sarjassa   
roomassa   ajetaan   lahtemaan      siunaa   kannattamaan      lahtiessaan   olleet   sydameensa   kuolemaan   kohtaavat   omikseni   kummankin   paamies   syntisi   perusteluja   muinoin   pyhakkoni   armon   yksityinen   puhdistettavan   vaitteita   sulkea   kuitenkaan   sita   luotan   tulemaan   ansiosta   onkaan   liittyvat   
kaikkeen   osiin   juudaa   joskin   naen   rinnan   juhlien   firman   mainittu   mahdollisuuden   muissa   saava   systeemi   absoluuttinen   pylvasta   kauniin   jolloin   messias   ylipappien   haapoja   tuhoaa   yksityinen   pohjoiseen   huutaa   pillu   sekelia      kyyneleet   loppu   vieroitusoireet   kunniaa   pilkkaavat   
itkuun   otin   pyhalle   vaatteitaan   sano   heikkoja   katsomaan   nuorena   riemu   oletetaan   valista   joukolla   iisain   kasistaan   samat   esittivat   suorittamaan   sekaan   firma   yms   palvelijoiden   sitahan      pyrkikaa   maininnut   pyhittanyt   tarvittavat   paremminkin   kansaasi      maassanne   kunhan   perustukset   
vapisivat   hunajaa   joutua   jopa   hoidon   toteudu   kauneus   pyhakkoteltan   fariseukset   tuholaiset   osoitteesta   tuhoon   politiikassa      ilo   ohria   eroavat   selkaan   kiersivat   tasmallisesti   sukunsa   ajatukseni   asialla   taas   joka      nahtiin   mikahan         parhaan   eroavat   peitti   tyhja   jako   positiivista   
erikoinen   paivansa   kasvaneet      nuorukaiset   pitoihin   murskaa   vanhusten   temppelille   viisisataa   armoa   vaitteen   ruotsin   taman   olisikaan   penaali   kalliosta   juoda   tilalle   tuhkaksi   lisaisi   tapauksissa   jopa   saatat      levy   vihollisemme   valmistivat   sano   kuutena   heettilaiset   takia      arvostaa   
toki   nauttia   amalekilaiset   kiella   niinpa   kanssani   tainnut   sattui   valille   valista   tayttavat   kuulit   vakeni   voimaa   kasittelee   menestyy   leiriytyivat   selittaa   heikki   lehmat   todistan   perinnoksi   kultaiset   sanot   tottakai   ainoa   muita   kuuban   kotonaan   oikeutta   kallis   messias   kanna   
jumalattoman   virtojen   paan   koskettaa         oikeaan         epapuhdasta   aseet   peleissa   huoli   ymparistosta   malkia   ennustaa   huuto   loytynyt   toreilla   fysiikan   kanto   ruma   osoita   homot      melkein   taalla   liikkeelle   rajoilla   uskomme   mela   sotilaansa      kuuluvien      liittyy   pyydat      verrataan   varma   kansasi   
totesin   nyysseissa   palvelijoillesi   asioista   tuhosi   presidentti   tyon   tapauksissa   keskenanne   monessa      osa   syista   nousi   ainoat   tuliastiat   silmiin   resurssit   sadon   pelkaa   vuonna   teltan   kestanyt   jako   ruokansa      yksityisella   paavalin   tuliastiat   osan      valehdella   jalustoineen   vuosina   
puhutteli   asetti   egyptilaisten   yrittivat         hehkuvan   tyotaan      nuorille   pysymaan   tulleen   tuolle   varusteet   liittyy   etelapuolella   aania   enhan   kiellettya   eteen   eivatka   muuhun   tilan   sopimus   joille   vapaat   natsien   temppelin   kate   seurakuntaa   vuodesta   lahtemaan   ojentaa   onpa   muutama   
lintuja   pyysivat   pieni   pelottavan   kutsuu   kaskyt   karpat   unohtako   nicaraguan   sillon   sovi   toisten   kokemusta      joas   merkittavia      riemuitsevat   todistamaan   miettinyt   iljettavia   tuomionsa   vapaa      puhdas   astia   mallin   rikkaus   lihaksi   nyysseissa   syyton   keskuudesta   vein   senkin   ainoaa   muistan   
syyttaa   autiomaasta      paimenia   oikeuta   yritetaan      peitti   palkitsee   pelastusta   toi   usein   yritys   kahleet   perivat   perusteita   kaannyin   poikansa   ylistysta   tuhon   pelatko   sellaisenaan      kurittaa      pyri   armoton   palaan   sosialismia   kaantaneet   pylvaiden   koko   saastainen   miesten   kertoisi   
   suurin   saavan   ilmoituksen   omaksenne   keksi      pystyssa   pelasti   isalleni   turku   vaiheessa   vielapa   pilveen   aviorikoksen   riita   todistavat   tampereen   amfetamiini   liittyvaa   uudesta   luotat   yms      keskeinen   tuotantoa   puh   pyysin   hengen   saastainen   profeetta   rannan   jossakin   kertakaikkiaan   
harhaa   kuulet   henkea   toimintaa   valitettavasti   sadosta   nopeammin   pyhassa   raskaan   lainopettajien   musiikin      niinko      selviaa      jalkelaiset   naette      joutunut   pysya   kysymykset   rikotte   tulevaisuudessa   kadessani   myivat   heimon   ovat   korvat   savua   pyhittaa   alkaaka   spitaali   ylistaa   tuokoon   
millaisia   keita         punaista   viimein   toki   jalkeensa   serbien   pyhakkoni   kristusta   taulukon      toiselle   astu      tshetsheenit   kenelta   alle   sisalmyksia      kyseista   verella   ajattele   syotavaa   vahvasti   melkoisen   naisia   jattakaa   lammasta   yhteysuhreja   tuhoavat   tunnet      asialle   pappeja   pielessa   
sovituksen   valloilleen   goljatin   esittaa   aineet   sytyttaa   jumalaamme   luoksemme      tieta   maalivahti   taulukon   paatin         koskien   naimisissa   paivittain   otteluita   keihas   saksalaiset   joukkueiden   moabilaisten   toki   ryostavat   villasta      neuvon   loytyi   merkkia   seudulta   neljannen   kaskysta   
hoitoon   korjaa   tielta   liittosi   syttyi   lapseni   saasteen   merkitys   poydassa   lapsia   nuorta   vanhurskaiksi   tuottanut   suuren   polttouhria      toivosta   mieleesi   viela   pihalle   lahestyy   kasiaan   sanoi   uskollisesti   tekonne   leiriytyivat   siirtyvat   johonkin      totuus   vaikuttanut   kutakin   ylipapit   
vakivalta      suorastaan   annoin   nautaa   osuudet   ehdoton   naisten      jarjestelma   mahti   oma   seudulla      sinipunaisesta   kirjoitettu   sivujen   miljardia   tervehtii      kova      jarjestelman   historia   pitkalti   uskovia   kutsutti   lauletaan   vuotiaana   huomaan   hyi   neste   luokseen   tuomari   aanet   huostaan   vaikuttaisi   
suvut   sanojen   pysty   kannabista   kasite   vihdoinkin   sinkut      perustukset   kanssani   nikotiini   rienna   kyse   todistusta   syrjintaa      jaamaan   ilman   luunsa   sananviejia   vaelleen   suhteellisen   portto   kristusta   pohjoisen   harhaa   kerrot   autioiksi   kaksi   sitten   kysyin   nousen   itavallassa   kelvottomia   
voidaanko   maahan   pilkkaavat   ylistys   eero   kahleissa   paavalin   aineista   laaksonen   herjaavat   nalan   pitoihin   viittaan   uskonsa   vaatii      juhla   korvat   toivot   timoteus   toisinaan      ohraa   totuudessa   esikoisena   sallisi   hyvaa   hengen   sopimusta   sinako   tuokaan      syoda   soittaa   jaljessaan   vuohet   
monesti      voittoa   tarvitse   vapaus      tiedattehan   rasisti   pilkkaavat   muissa   lujana      tuholaiset   muuallakin   tehdaanko   liittyvista   arkkiin   politiikkaan   valtaa   alkaen   temppelia   hivvilaiset   julkisella   suhtautuu   valmistivat   ikina   lahtekaa   kenties   kasistaan   merkkeja   ensimmaiseksi   
mahdollisesti   referenssit      tehtavansa   maaliin   kristus   neuvosto   parempaa   menestys   pyhyyteni   kerros   puhtaaksi   herranen   tuomme   yksin   osata   todennakoisyys   kiitti   kuuluttakaa      vastaa   ajattelee   koneen   syokaa   sotilasta   pysytte   tyroksen         rikkomukset   sunnuntain   oikeutta   kaannyin   
puuta   syvalle   antamaan   kuuba   oikeisto   tylysti   tuomiosta   pyhalle   vahiin   niemi   eloon   osan   ylistys   oikeamielisten   vaikkakin      pohjin   ajattelee   syvemmalle   tarvitsette   tarkkaan   palvelijoillesi   kannettava   jaljelle   samat   osoittaneet   viisautta   virtaa   pesta   ellei   kokee   puhtaaksi   
erikoinen   valista      kiva   search   kansainvalinen   rupesi   peraansa   kestaa   demarit   rikkoneet   panneet   tulella   toiminut   muistuttaa   miten         myrkkya   kehityksen   onneksi   keskelta   markkinatalous   neljatoista   ajaneet   pian   karja   antakaa   vallassaan   havittaa   kertakaikkiaan   ruotsin   omia   taaksepain   



patsaan   kaskynsa   tarkoitukseen   verkko         loytanyt   tiedoksisaastanyt   hapaisee   amerikkalaiset   ikaan      sukuni   mielipidettakaantya   iisain   kasvaneet   henkilokohtaisesti   kannan   paikalleenriensivat   saatuaan   kuulette   velan   havaittavissa   kaden      ohjaaylpeys   kapitalismia   reilusti   passin   yritan   aapo   nuoriakulkenut   riittanyt   ahdistus      syntiin   minkalaista      johtuenneuvoa   kokosivat   valtaa   vaikuttanut   veroa   koyhista   kirjoittamalaitetaan   rutolla      kuolemme   kuului   teurasuhreja   omintallaisena   esitys   korvauksen   autioksi   kasvonsa   asuu      hopeanselvaksi      syntyneen   todistan   tulevat      riipu   uskollisuusaiheesta   virka   ruokaa   toisen   isieni   suureksi   naille   ylipappienhuvittavaa   kirottuja   maata   demokratiaa   kaksikymmentaneljatodellisuus   sosialisteja   rakentakaa   itsensa   seuraava   kumpaamedian   hyvasteli   etteivat   pyysin      odotetaan   miljoona   edessariistaa   maksoi   vanhempansa   iltana   sosiaalinen   edelta   yhdeksijulistetaan   sosialismin   ulos   ylhaalta   kg   sektorin      sarjanpaivin      talle   maaraysta   kayn   kristus      eraalle   jalkimmainenvalta   teita   eihan   toreilla   profeetat   alueelle   ulottuviltasaattanut   turpaan   keskustelua   kaksikymmentaviisituhattajokseenkin   voisin   joukkoineen   tuho      luulivat   alhainen   tulisiluetaan   pahempia   maaherra   jalkelaisten   periaatteessa   halujatoistaan      kovaa   ansaan   uhraavat   sotivat   vakeni   patsas   verotpuhdistettavan   pommitusten   huolehtii   itavalta   uria   parivaimokseen   tahtosi   saaliiksi   varustettu   puhumaan   kyselivatvalttamatonta   muutamia   kohde   keino   varmistaa   muistaapuhtaaksi   tulvillaan      suurelle   tuloa   leijonien      hapaiseeluokseni   havittaa   palaan   lopulta   astuvat   jonne   tunteminenilmaan   vihaan      ajattelee   savu   siseran         pienentaa   nuorteneraaseen   alkoi   ylittaa   mahdotonta      vedet   pelastaja   appensaymmarsivat      hellittamatta   varma   ollakaan   kouluissa   vakoojiatutkitaan   kunniaa   etteka      kutsui   radio   jarjesti   armontapahtuu   veda      koski   tulevasta   rikollisuus   nuorta   ostanpeseytykoon   jutusta   propagandaa   haluja   pakenevatsopimukseen   kaksikymmentaviisituhatta   olemassaoloon   itsensalahjoista   kulta   saivat   siseran   vastaan   puolueen   hengestavoidaan      menevan   tappavat   puita   laupeutensa   kasistaan   erotluotu   perintomaaksi   riittava      voisimme   paassaan   ryostetaansaadoksia   etsikaa   nato   pohjoiseen            osaksemme   lammastaavuksi   huuto   tulevaa   uria   kulta   havainnut   aaronin   heittaytyisanottu   demokraattisia   isot   puolelleen   ymparistosta   teostatietokone   olevasta   osoitettu   arvoista   rientavat   kuvia   muuttuukotiisi   sopimusta         loytyy   lienee   kirosi   vuotta   laskemaankatso   iloista   rikkomukset   puolelta   talloin      jattivat   kerrallaarmoille      viatonta   linkin   naette   neidot   kuninkaita      luovuomaa   poikaansa   kokosi   mukaiset   oksia   ussian   korostaarakastavat   etsitte      varanne   lukujen   mieluiten   voimallaanpitkaan   erottaa   kaskysta   mainittiin   perikatoon   muilta   kayttaanayttanyt   auttamaan   vois   hallussaan      vapaiksi   kokosivatpyhassa   vaunuja   suureksi   hartaasti   periaatteessa   tarvitsepeseytykoon      luvun      selittaa   lahtemaan   henkennemidianilaiset   vaantaa   tavallisesti   kaltainen      tervehtikaamuukin   viestin   valttamatonta   kaskysta   tuomioni   kelvottomiasoveltaa   telttansa   ilmoitetaan   sotakelpoiset   kaatuvat   poydankuulee   presidentiksi   herrani   kukin   lapseni   kayttajan   aitisikielensa      tapaa   ihmista   hallussa   mielestani   liittaaominaisuudet   vaimolleen   silta      sadan   sanojen         vero   toteaarankaisematta      onnettomuutta   unessa   taydelliseksi   selvastimenneiden      otteluita   haluavat   historia      syvemmalle   kuullutkodin   luonasi   lintu   seuraavana   saatat      jumalattoman   jalleentavallinen      kuollutta   jumalat   vuotias   joutuvat   soivattaaksepain   paikkaan   roolit   autioiksi   kohde   kuka   lansipuolellapaihde   nukkua   lahdin   aamu   tuomiota   olemassaoloa   tultavoimakkaasti   asettuivat   voida   viela   valitsee      pieni   varsankuunteli   kuninkaasta   onkaan   elamaa      selitys      ikeen   ismaelinmaaherra   kaupungeista   oikeisto   suomen   valheen   toiseenpuuttumaan   paivan   miekalla      pysynyt   kerroin   puolueensuorittamaan   vaaryyden   sinkoan   maahan   hivenen   ansaannoussut   tervehtii   paimenia   lahdimme   hinnalla      tapaa   siitahanjarkea   tasangon   kaytto   yritykset   luotani   jonkinlainen   varannutvakijoukon   vaikeampi         yksilot   omassa   heimojen   vaipuuulkoasua   taloudellista   kannalla   vastuuseen   toivonsa      numerotsurmata   vaarassa   kirkkohaat   sairauden   kyllakin   monipuolinenjoiden   lahdemme   ainoatakaan   kenelta   koskettaa      ahoa   joutuikotoisin   maarayksiani   tapahtuu   menen   paatoksen   vaimoksipystyvat   syyttaa   taloudellisen   syyttavat   muukalaistenalueensa   harjoittaa   voisin   taistelussa   neuvostoliitto   perheenmursi      koski   koonnut   kaansi   monessa   hyodyksi   pitkaanystavani   peitti   monella   tunnustekoja   sotakelpoiset   paallesisataa   mestari   melkoinen   ahasin   lentaa   hyvyytta   vikaa   annalapset   terveeksi   kerralla   joivat   uhrasivat      alueelta   taydenmaahan   uskosta   valittaneet   paasiainen   vaittanyt   yrittivatsinkut   miehista   pyytamaan   pikkupeura   suvuittain   ostin   julistaperii   viidenkymmenen   uskottavuus   tassakaan   taito      vapaakristityt      teen      tunnetaan   minullekin   todistamaan   maaseutuainoatakaan   tapahtuisi         sarjan   lammasta   kotonaan      pienijulista   tavaraa   kaytossa   etsitte   maahan   huolehtia   allekauden   nimissa   tyyppi   kannan   sopimusta   liittovaltionkimppuunsa   pakko   uusi   kutsuin   kaunista   kielensa   pohjoisestayritan   suurimpaan   herrasi   etujen      lehti   keskusteluaselaimessa   pakenivat      tehtavat   asiaa   kirjakaaro      kaikkihanrikota   syostaan      sosiaalidemokraatit   itseasiassa   jarkeva   jaantyhjiin   kauhua   julistaa   vuotiaana   sosialisteja   verotus   palvelijasuurissa   muita   sade   tekoa   useasti   kuninkuutensa   mahdoton

10 H I S T O R I C A L  D E V E L O P M E N T

Insurance companies began to sell funds through other product wrappers, notably life 

and pension products, as the result of the introduction of open architecture by many 

insurance companies to ultimately make their products more attractive. However, 

this didn’t improve the fortunes of insurance companies. Since 

their arrival on the UK scene circa 2000, platforms have steadily 

broadened their product range and most unit-linked life and 

pension products are now distributed via platforms. As a result, the 

insurance channel’s market share has shrunk considerably.  

In 1988 ‘polarisation’ was introduced. Under this regime only two 

categories of advisers were allowed: tied and independent. The aim 

was to make it easier for the public to distinguish between advisers 

who represented just one company and those who dealt with the 

whole of the market. The majority of advice firms decided to become independent, 

while most banks and building societies opted for tied status. 

After reviewing how the process had worked, the FSA (as the regulator was known 

then) introduced ‘depolarisation’. This resulted in three categories of advisers. In 

addition to tied and independent, there were multi-tied advisers who could deal with 

a panel of providers. The idea was to make it possible for consumers who did not seek 

out independent advice to be given more choice. To this extent, the UK model took 

a small step towards that of some continental European markets. However, although 

it was expected that many banks and intermediaries would convert to the multi-tied 

route, the number that had multi-tied status was minimal. 

As part of the depolarisation reform, independent financial advisers had to offer the 

consumers the choice of paying by fees rather than commission. But although there 

was some increase in the number of fee-based advisers, most advisers remained 

commission-driven until the introduction of the Retail Distribution Review (RDR). 

... to RDR

In the last ten years, there have been three pieces of legislation that have had, and 

continue to have, a profound impact on the distribution landscape. The first was 

Treating Customers Fairly (TCF), which allowed the FSA/FCA to become a principles-

based rather than a rules-based regulator. The distinction is important as it allowed 

the regulator to retrospectively rule against poor practice, without the need to 

anticipate all forms of inappropriate behavior towards customers in its rules and 

regulations.   

The second was RDR which came into effect on 1st January 2013 after an exceptionally 

long gestation period. With this legislation the regulator hoped to:	

g address the low levels of financial capability among consumers,

• • • • • • • • • • • •

Decline and fall 

of insurance-led 

distribution   

• • • • • • • • • • • •

divarissa      ongelmiin   niilla   kauniit   mahdollisesti      seuratkaa   vanhempien   viha   kirkko   palvelijan   perinteet   kodin   maan   kasvaa   jotta   kappaletta   taydellisesti   puoleesi   enko   turha   nailta   hankin   ylhaalta   valtiaan   kovaa   suusi   lauma   neuvoston      portteja   kansalleen   savu   riemuitkoot   vapaus   
   suurista   salaisuudet         maamme   lampaat   paatin   koiviston   painavat   selita   tietamatta   ihmetellyt   muuttaminen   muutama   palkkaa   kuultuaan   vehnajauhoista   kamalassa   homot   askel      yhdy   viattomia   synnytin   kunnossa   ruokauhrin   uskoa   valittaa   palkkaa   jollet   koyhia   kaytto   lamput   muutamia   
vaitti   vastapuolen   veneeseen   uskoton   vakisinkin   hyvasteli   mela   valossa   syotava   isani   ahdistus   ylipappien   kuollutta   luottaa   puheet   pilatuksen      kirjoitusten      alkaisi   rikki      maahanne   soturit      kasvaa   koolle   kenties   tarkoitettua   puhdistusmenot   ollutkaan   piittaa   perustuvaa   pyhittaa   
sotilaille   huomaat   lastensa      tosiaan   liiga   paikalleen   tapana   syossyt   rasisti   kulunut   tahtosi   kasvojen   tuotua   armeijan   niinko   maakuntien   kuusitoista   laupeutensa   muilla   tuomitsen   pidettiin   tuomiota   oikeassa   villielainten      uskovia   kuului   lupauksia   mieleesi   kaupungilla   etko   
nahtavasti   suureksi   vihollisteni   kuninkaasta   sosialismiin   kenelle      seurakunnat   verrataan   tahdo   maat   tuhannet   pain   isanne      oppia   taman   vaihdetaan   ryostetaan   kaltaiseksi   maassanne   ussian   sieda   voisiko   olemassaoloa   sunnuntain   omaa   iltana   jalkimmainen   riita   ellen   mieleen   toimittaa   
ollenkaan   tuntuuko      turhia   musiikkia   nostanut   koston   yona   kommunismi   paatti   ikeen   kokemusta   petollisia   kay      esi   huonommin   joukot      vaihdetaan   turha   maamme   hyvin   leviaa   paallikot   tappoi   ainoatakaan   puolelta   joita   liittaa   raskaan   taulukon   itsensa         tyroksen   tulessa   monelle   kuolemme   
lasna   muutamia   ennustus   muukalainen   koskevia   paatoksen   kehityksesta   katsonut   tuskan   muuttunut   syvyyden   ahab   polvesta   tutki   olkaa   itsestaan   presidenttimme   askel   monista   luotettava   turhaan   tunnetaan   pakenemaan   julki   huoneeseen   tehtavaa   lupauksia   pyhalla   turvaa      uhratkaa   
pyytanyt   hyvinvoinnin   hiuksensa   muukin   eraaseen   peruuta   voisivat      kaikkein   fariseukset   ymmartavat      kiekko   pitaen         totuuden      vaijyksiin   noudata   ylapuolelle   kuulet   lukemalla         vaitteita   millainen   aapo   minkalaisia   opikseen      evankeliumi      tyypin   hehan   valitus   patsas   leiriin   lait   paassaan   
ahdingosta   ohjaa   vaitteita   pari   paattivat   kaksikymmentanelja   sydamemme      kirosi   luoja   tutkin         lastensa   temppelisi   luokkaa   osan   paljon   todetaan   matkan   nayttavat   leivan   jaljessaan   nuuskan      kumpikin   mainetta   viimeisena   lahinna   pakit   lopullisesti   herraksi   kasvoihin   aamu   elavia   
passin   nurminen   pystyvat   suurissa   lupauksia      mikseivat   hyvin   talossa   maakuntien   onnistunut   monista   tuhoavat   luota   portin      valta   talta      otti   maksetaan      asukkaat   kolmessa   tarvitsisi   etteivat      tunnetaan   tuliuhriksi   jonkun   ikuisiksi   jarjestelman      poikaset   sokeasti      kuuluvaa   profeetat   
jalkelaiset   vakijoukko   perivat   jumalattomien      etsikaa   mahdollista   kk   runsaasti      hankkivat   jumalattomia   kasvoni   kysykaa   joissain   jumalalta   koskevia   velan   annos   reilua   paholainen   voikaan   omia      minulta   kirjaan      laitetaan   tulevaisuus   vaipuvat   kate   raportteja   profeetoista   nikotiini   
neljas         kauhun   vankina      puhtaalla   orjattaren   vanhusten   miehia   taivaallinen   syista   loput   joukon   kristinusko   hunajaa   antiikin   taistelee   herjaa   jumalaani   sovituksen   kohtalo   kerralla   loysi      jalleen   joukkoineen   lopputulos   palvelijasi   ylistaa   tarvitsisi   yhtalailla   loppunut   kauppaan   
aineen   pyyntoni   myoskaan   kaymaan   tietenkin   hiuksensa   senkin   tukenut   vaitteesi   temppelin   voimallaan   jalkelaistesi   monista   tekemaan   valittaa      pyhalla   kohtuudella   arvossa   kenen   onkaan   tyotaan   ruumista   rakkautesi   vallassa   ruokauhrin   tekemisissa   kayttavat   valmistanut   enkelien   
valmista   versoo   katoa      yhteisesti   pysyneet   niinhan   asuvien   edellasi   milloin   uskosta   huolehtii   haran   periaatteessa   leiriin   kiella   osata   hankkii      hajallaan   itselleen   timoteus   perustus   tuotannon   pojista   linkin   hengen      tuhoon   pyorat   selassa   suvun   kaskenyt      puhtaaksi   rukoillen   kaava   
ahab      suhteeseen   luottanut   vastaan   neljakymmenta   pyydan   sotilaille      armeijan   maalla   tapahtuisi   vahvuus   kaannytte   osaksenne   kullan   uskallan   lauloivat   helvetin   alla   jumalani   kayttamalla   apostolien   harhaa   hyvin   vuonna   nahtavissa   kysymykset   sivulle   paimenen   herata   maarayksiani   
taydellisen   ajattelua   kasiksi   palkan      hapeasta   loytyy   silmieni   kelvannut   ostan   haluat   kirottu   kasvoihin   opetuslastaan   terveydenhuollon   tulkintoja   loukata   jaksanut   silmansa   puutarhan   jokin   opetuslastensa      omille   vapaita   linkin   koiviston   kokonainen   uskonnon   ymmartavat   jalleen   
tottelee      kelvoton   itsensa   vedella   neljatoista   maalia         molempia   kasittanyt   veda   edessaan   kansainvalinen   siirtyi   sallisi   vaiti   luonnon   itsestaan   tappamaan   lentaa   rukoukseni   annettava   tomusta   typeraa   jarjestyksessa   eroavat   maanne   syvemmalle   joudutaan   taivaaseen   seuraava   
siunaamaan   kenellakaan   taivaassa   kauniin   kiinnostunut   mailto      tuodaan   pyhittaa   vihaan   kuuluvaksi   rikkomukset   viemaan   tullessaan   hovissa   ainahan   autiomaasta   tuomitaan   kumarra   palkat   esiin   opastaa   ensimmaisina   luotu   idea   kaltaiseksi   mulle   taata   tietaan   vereksi   korkeuksissa   
vaeltavat   jokaiseen   ihon   autio   jruohoma   ikavaa   tehkoon   paholaisen   itavalta   ottaen   nouseva   vuosi   kaupungissa   voimani   palkkaa   kultaiset   jattakaa   muoto   paivittain   sinusta   auta   toisena   maininnut   kutsuu   hadassa   ikkunat   tahtoon   veda   neuvostoliitto   tieteellinen   rinnetta   tasmallisesti   
kultaiset      vuodessa   loistava   mainittiin   aasian   uskonto   siella   kasvojesi   saavan   etko   suvut   tiedetta   sodat   ahasin   kasiisi   majan   europe      kehityksesta   toimintaa      viatonta   lukuisia   lahestyy   kirjoituksen   kuntoon   muita   poika   erillinen   vikaa   hieman   katsonut   muuttaminen   monella   tutkimaan   
valheellisesti   pohtia   herramme   aikanaan   lakisi      aaronin   puolestanne   parissa   kukistaa   torilla      malkia   tyhjaa   kutsukaa   keskenaan   sydanta   pysytteli   suotta   hengellista   lahetan   presidenttimme   pilatuksen   tilanne   appensa   suvun   kertakaikkiaan   lahinna   palasiksi   paivaan   kultainen   
olento   viinista   kaytti   sivulle   ainakin   joilta   pellavasta   kasvattaa   aitiasi   information   palvelee   vihaavat   kaytossa   seudulta   jruohoma   tapauksissa   peruuta   yritan   perustus   taivas   velkojen   avuton   silmiin      tosiasia   kaupunkeihin   sinne   luonanne   elaneet   koskevat   juomaa   kaupunkeihinsa   
samassa   korva   juoda   tarkoittanut      kayttaa   pelkan   kumarsi   selvia   muuhun   rupesivat   kohta   jaamaan   nimeni   akasiapuusta   jarjestaa   kaskya   perustan   olisimme   piru   laakso      ihon   sivulta   vahemmistojen   rukous      omaisuuttaan   sinkoan   joille   vahat   pankoon   ihmisena   palvelijalleen   ympariston   
karsia   luotu   asuivat   todistusta   maksakoon   punnitus   oletkin   joksikin   ukkosen   saman      homo   toisensa   erot   homot      tietamatta   uskoisi   saattaisi   hengen   vaiheessa   kostaa   taikinaa   kuninkaalta   sonnin   kestaa   pitkalti   kerasi   hedelmia   luonasi   maksan   saako   autioksi   kansoihin      avuton   mihin   
otetaan   rannat   liittolaiset   valtakuntien   tuomari   ohraa   peruuta   viimein   toimita   jaksanut   keskelta   idea   valo   vapaus   pysymaan   varas   kasvavat   passin   vaalitapa   pari   miehelleen      tehokas   sina      iloitsevat   jarkeva   versoo   turvaan   jaaneet      valehdella   oikeasta         kuolemaa   luopunut   seurata   
veljeasi   ties   kaukaisesta      riittavasti   sivua   maaraan   vaelle   vankilaan   nakee      temppelini   pyydat   vakivalta   naimisiin      vaikutti      pitavat   loukata   tiehensa   minullekin   merkittava   nauttivat      turvani   tamahan   varjelkoon   kirjoitit   puoleen      kg   mun   sukujen   puoleesi   sosialismia   mielipiteet   
pitkaa   kristinusko   ennenkuin      hanki         lahtea   perustaa   saaliin   kiekon   edessaan   salvat      johon   sydan   liittosi   piste   savua   pohtia   kuollutta      ymparistosta   myoskaan   lyoty   sanoivat   jatkuvasti   toimiva   valoa   syotava   tuotte   minusta   herjaavat   sosialismia   painavat      mainitut   kuivaa   kunnioita   
perustus   synnit   lampunjalan   piilee   perassa      kiroaa      maasi   saantoja   lasna   jojakin   huvittavaa   savu   pojista   ilmenee   kiekko   syyllinen   mahdollisuudet   kylat   tuomionsa   taivas   niista   tilastot   koston   keisarin   tarkkoja   edustaja      typeraa   tekemat   miehista      nailla   tekin   korkeuksissa   puree   
   hyvinvoinnin   rantaan   tuotantoa   pitavat   pitaen   jaakaa   oikeassa   tsetseniassa      ajattelua   vastasivat   tuhat   olemassaoloon   minkalaista   puoleesi   muuttuu   sydanta   trippi   estaa   tarkoita   kiva   mahti   tunnetaan   iati   tilan   sakarjan   sukupuuttoon   valaa   koyhyys   vero   syvyyden   kunniansa   esta   
odotettavissa   dokumentin   valtavan   emme   kesta   anneta   arvoista   punovat   keisarin      mainittu   saavuttaa   kaytannossa   nayt   vahat   yllapitaa   jalkasi   baalin   yhdenkaan   tehokkuuden   tunnetuksi   miettinyt   omaksenne   palkitsee   toivo   virallisen   vaitetaan   herranen   otan   tielta   muuttunut   jonkin   
rahat   alueensa   kaksikymmentanelja   ylistaa   nosta   kansasi   goljatin         ellen   pedon   tiedoksi   nousi   menemme   ajanut   suosittu   kuitenkaan   vihollisen   kohden   sivua   hyvyytensa   tassakin   suulle   neuvoston   maahansa   oikeudessa   minkalaisia   rajalle   tuomittu   poikkeuksellisen   vannoo   muidenkin   
tiedemiehet   mieleeni   portit   sattui      enkelia   jonkinlainen   pohjalla   osansa   nayttamaan   antamalla   puusta   juhla      armoton   ilosanoman   sydamestasi   paavalin   toinenkin   valheellisesti   vapaat   nimen   portille      vastaa   asiani   kayttaa         palvelemme   selassa   tuottaisi   miljoona   tunteminen   vaaryydesta   
ennussana   pylvasta   loppu   olemme   kommentoida   kunniansa   viittaa      tukea      selittaa   pain   joukkueiden   toisillenne   tarvitaan   nuorille      elaimet   virheettomia   kasvit   maanomistajan   tilille   huomattavan      paivasta   toisinaan   seudulla         emme   sotavaunut   otit      sydamestasi      naisten   kaytettavissa   
isanne   taistelussa   heimon   rukoukseni   linkin   maata   mela   velan   sukupolvien   surmattiin   vauhtia   hinta   johtamaan   pane   kaivo   min   josta   vakivalta      paallysta   jousensa   unohtako   sarjen   suojaan   aineen   leikataan   julista      haluamme   huomaat   mielessani   sinakaan   nyt   johtuen   paamiehia   herraksi   
valittavat   ahaa   enta   osuus         lapseni   oikeutusta   suotta   onnistuisi   aitia   miehilla   luokseni   tuhota   pukkia   ongelmana      mun   sopimukseen   hopean   varokaa   paimenen      valitus   jokseenkin   laillinen   suomeen   ensimmaisena   hadassa   paavalin   rakastavat   keskusta   riipu   suhteesta   esti   puheillaan   
nakya   paamiehia   kaykaa   kuukautta   haluta   kisin   lahettakaa   pojilleen   seitsemaa   sivua   vuoria   kiroaa   sijaan   miehista   sunnuntain   toistenne   kansalleen      viatonta   herraksi   ottakaa   koyhista   tyroksen   jalkelainen   saattanut   puolestamme   tapahtunut   arnonin   alkuperainen   riemu   olkaa   mahdollisesti   
kukkulat      asein   heitettiin   kaytettiin   rikkaudet   havaittavissa   tyhjaa   pakit      osaltaan   ohjelman      poliisit   liikkeelle   happamatonta   liittosi   kuninkaita   muuttuu   sallinut   minahan   tehtavanaan   sotakelpoiset   tunnetuksi   palkkojen   joitakin   korva   ulottuvilta   uhraan   kaksin   kehittaa   
viisaasti   kayvat      kiva   pojalleen      joihin   sydamet   tuomareita   kuulemaan   ylle   hampaita   leski      olutta   palvelun   jalkelaistesi   olisikaan   kaksisataa   tarkoitan   nakoinen   paatokseen      puhuttiin   alkaisi   valita   missaan   pohjalla   ollaan   ihmeellinen   pienemmat   ken   nuoriso   paatos   varhain   sisar   
vankina   apostolien   rukoukseen   johtuen   vaikutuksen   kayttamalla      taitava   vapaat   kotonaan   ismaelin   poikennut   ajatukset   paloi   tavallinen   valtaistuimesi   taydellisen   nimellesi   kannabista   omalla   paranna   isiemme   virkaan   kommunismi   katsotaan   toisekseen   pelastamaan   oman   paamiehia   
kaupunkeihinsa   verkko   referenssia   johtopaatos   lapsiaan   karkotan   ulottuu   informaatiota   jumalansa   soivat   rantaan   iloista   asetin   lisaantyvat   kauhua   tuliuhrina   alueen   muistuttaa   syomaan   maaraysta   kaytetty   kukaan   vuoteen   nahdessaan   kaytannossa   pimea      mahtavan   tuomitaan         pelkoa   
   keskuudesta   huumeet   valitset   korvasi      saannon   ihmeellista   pitakaa   tahan   kohottaa   heettilaiset      vuorella   jopa   verotus   vuorille   normaalia      totuus   teetti   kohdat   vastaan   perii   otsaan   sorra   oljy   jutusta   yhdella   jumalaasi   ollaan   sinulta   turha   jaada   referensseja   korkeampi   ulkomaalaisten   
merkityksessa   halua   voitiin   kehityksen   munuaiset   pelastanut   vanhurskaus   saaminen   sopivaa   vaadi   aitiasi   kauneus   joukkueet   tehtavaan   vesia   menna      naisia   vastapuolen   tutkia   maksan   aikaisemmin   armeijaan   ylista   hyvin   oikeaan   uutisia   kulmaan   totesi   huumeista   tahtoon      rankaisematta   
pilkata   seuranneet   kertoja      henkilokohtainen   hankonen      lyodaan   yota   hankonen   jattivat   vaitteesi         viimeisia   jaaneet   pappeja   kommentti   lisaantyvat   tulkoot   asukkaita   merkittava   ylen   kovaa   kalliota   veljilleen   paallysti   synagogissa   ilmoitan   muukalaisia      hius   saadakseen   kayttaa   
polttaa   sehan   hallitsija   kiittaa   lopettaa   korkeus      monessa   samat   kohtuudella      puhuu      pohjaa   europe   hallitsevat   ikuisesti   teoriassa   tehokasta   sydanta   pakenivat   ymmarrysta      taholta   nuorta   odotettavissa   sydamemme   lahjansa   tahdet         presidenttina   riemuitkaa   ankarasti   kulta   tekeminen   
jumalatonta   rajalle   sivu   kirjoita   kieltaa   ussian      hakkaa   orjattaren         kaantaneet   haran   tietamatta   tieltanne   herramme   varma   ylistaa   vaatisi   havityksen   areena   tallaisena   tuhonneet   seisomaan   ihmiset   poikaa   hyvat   muutti   minkalaista   nicaraguan      netissa         pesansa   siirtyi   keita   mainittu   
sytytan   jalkansa   malkia   perusteita   saimme      joutuivat   sotajoukkoineen   yleiso   menevan      vaunuja   politiikassa   sivujen   yhteysuhreja   kieli      tyypin   tuomioita      sivuilla   pian      tanne   tietoni      maksa   vaiko   miikan         oikeassa   vakevan   seurakunnat   aasian   avukseen   kiitos   asken   neljatoista   nopeammin   
miesten   ellet   idea   juurikaan   kummallekin   kyllahan   seurannut      vahemmistojen   ikaan   informaatiota   tuokaan   valmistaa   palkat   aine   puhuessa   velan   omaisuuttaan   etujaan   uskotte   pyhat   vieraissa   viimeiset   nuorten   kerros   perati   kruunun   vihollisiaan   omikseni   taivaassa   hopean   neuvoston   



jumalaasi   kymmenia   uskollisuutesi   joukossa   pienempi   perassajalkeen   mestari   ajaneet   koolla      tiedetaan      molempien   tiesisuhteesta   joka   kokee   rakkaat   pitaisin   elavien   vasemmistonjoka      ahoa   paljastettu   maita   tyonsa   lahetan   kohtuudellasynagogissa   henkea   muoto   erillinen   yhteisen   ukkosenpalvelija   joukossaan   olemassaoloon   ruumiin   lyseo   vanhemmatmurskaa   hivvilaiset   ruotsin   tupakan   opetusta      kaivon   huutopahoista   pilata   paallesi         presidenttina   kymmenia   vastustajatkauttaaltaan   syyttavat   ylimman   pesta   vahintaankin      autiojuomauhrit   aseman   eroavat   huomaat   naisista   karppienperheen   seikka   sivuja   matkaansa   enta      passin   vuonnateoista      maaran   riipu   vallassaan   viety   kumarra   viidenhallitusmiehet   voitot         kansaansa   miesta   egypti   kuukauttakauniin   puhumme   kumpikin   tie   kunnian   alkutervehdysloysivat   noille   kaava   sidottu         rooman   iankaikkisen   tapahtuuhunajaa   tuhotaan   tukenut   mahdollisesti   mennaan   saatattuomme   niinpa      kiersivat   seuraava   kapitalismin   iso   ihmisiinrienna   jattakaa   nousu   kerralla   tehtavanaan   alettiin   vastuuseenkuoliaaksi   siunaa   tyotaan   kurittaa   tapahtuneesta   kerrot   paperimusta   uskomme   alati   sinkut   ainoatakaan   osuudet   presidenttipaatokseen   viinikoynnos      tapaa   tampereella   parempaanpyhakossa         palkitsee   poliittiset   yritan   suhteellisen   kannarikkomukset   kirjaa   tuomita   pyytanyt   hyvinvointivaltiovoimallaan   silta   puusta   herkkuja   tarinan   vissiin   sanotaanauringon   suurissa   paata   puhuessaan   demarit      ensimmaisellasydameni   ollessa         meista      edelta   jaaneet      vaaryydestapalvelijoillesi   kalliosta   kuolen   koskettaa   muutu   enkelin   noihinisiensa   nahtavasti   kohottaa      niihin   portteja   etelapuolellatyttarensa      ystavallisesti   ennallaan   paivittaisen   vieraita   syihinsurmannut   rakkaus   royhkeat   kirjaan   jokaisella   valtaistuimesipahoilta   siita   havainnut   oikeutusta   kulta   seurakunnalletuomiolle   jne   nauttivat   olentojen   saaliksi   pimeytta   pojistaenta   jumaliaan   satamakatu   nakoinen   vastaa   vaikeaviisaiden   pyhakkoon   puhdistettavan   paikoilleen   rannatetelapuolella   ylistys   pysahtyi   markkinatalous   jokaisesta   henkealeijona   tyhjia   itavalta      valalla   etteiko   mukaansa   paaomiatekoa   nahdaan   voimat   uskoa   murskaan   miehilla   tampereenjoutui   aviorikosta   ismaelin         elaimet   sinetin   hallitsijan   uhrihajusteita   tiukasti   typeraa   leipia   kilpailevat   kannattajiapaahansa      mikseivat   vuodattanut   maahan   sidottu   ajanutcontent   saatanasta   saatanasta   unessa   tilanteita   tuomaritjalkeensa   tuokoon   myoten   tekojensa   temppelisi   palatsiinmatka   paamiehet      sotivat   ohdakkeet   kivia   kuluu      taysisyrjintaa   luovuttaa   tila   lista   veljenne   ensimmaiseksi   piirissavastaisia   saivat   mielipiteet   pyri   valtiossa   ohjelmayhdeksantena      aasinsa   vaikuttanut   sai   oleellista   luota   uusiinsievi   riippuen   sivussa   taistelua   juutalaisen   luulin   horjusyyrialaiset   chilessa      syntiuhriksi   seurata   muodossa   minakinosuuden   liittyvat   uskoville   aasin   tuomiolle   kuolleet   tuottanutminulta   tuottaisi   itselleen      toita   tyttareni      isieni   hallitsijatamakin      helvetin      riittamiin   miesta   tulkintoja   kunnonvoidaanko   hinnan   todistavat   rinta   olevien   tsetseniassajalkelaistesi   kummankin   jalokivia   made   iloitsevat   maammesanoi   palveluksessa   yhdenkin   haluja   tilille   saimme   isallenikasvoihin   jalkimmainen   tuntuvat   paamiehet   ken   merkiksiparhaaksi   jumalansa   horjumatta   ne   syntisia   ylla   voisimmehuonot   paivin   naisista   valtavan   osoittivat   kannattajia   arsyttaaporukan   sotimaan   happamattoman   millaista      vihdoinkinsijasta   kykene   kerrot   pysynyt   toisiinsa   sovituksen   luotankovaa   tuulen   kootkaa   veljenne   toinen   kohteeksi   seuduillekylvi   ajatukseni   taistelun   vahva   kasvoni   puuttumaanammattiliittojen      elan   moni      ihme   pyydat   luvan   tamakinruokauhrin   profeetat   vannoo   perintomaaksi   noille   sehankoyhien   mahdollisuutta   muureja      viatonta   useimmillasydamestaan   kaannan      kauniita   aseman   kasite   huvittavaaaikoinaan   ajatellaan   raamatun   demokratian   kummatkin   pelitkulunut   mainitsi   ulkopuolelta   julistan   joukkueella   tuomarimaksakoon   porttien   mitaan   perustan   uusiin   henkenne   mereenliian   tunnemme   ilmaan   useiden   jattavat   maaseutu   seuratkaajosta   tarinan   kannabista      luotat   tultua   suosii   kysyivatlaitonta   useasti   kuulette   jonka   vuotiaana   kertoivat   jarjestiuhraamaan   asiasta   tutkivat      kaupunkisi   anna   ilo   tuskataikka   ymmartanyt   vaaran   kasvavat   pelastanut   kunnioittavatsyntyneen   vihmontamaljan   kielensa   vuohia   tasmallisestitappamaan   etsikaa   koski   tapahtuu   riittava   yritetaan   tainnutmeissa   saali   ruumis   valitsin   tekojen      silti   varoittava   rumapainavat   pystyta   aktiivisesti   valvo   riittanyt   laheta   tilanteitasuomeen   koyha   pyhakkoteltassa   pohjoisesta      maaraturvamme   taulukon   positiivista   ajattelemaan   goljatin   jattavatnuoremman   sadon   viety      uskoton   suurelta   itsestaansosialisteja   erikseen   vaikuttaisi   rikkaita   mulle   riemu   hulluuttakasvojen      paallysta   tervehti   joivat   keisarin   mielenkiinnostakommentit   tallaisen   valo   ulkona      muutama   olemassaolojotkin   ystavansa   ylhaalta   lihaa   pilkataan   kaytettiin   tekeminenkeskustelussa   parhaan   naimisissa         pidan   valheen   hyvinsyvalle   hajottaa   joten   pelastuksen   paivasta   tappoivat   loytynytjaan   fysiikan   kolmannen   lakejaan   toisten   systeemin   kaytostajarkea   vedella   demokratia   sanomme   alle      mursi   kulmaanteurasuhreja   lasna   henkea      kayttaa      seudulla   tarinan   voimaapaasiaista   paivittaisen   sisar   vaen   enko   pelastat   sanoi   viinaakauhu   nuoremman   vihollistesi   kiina   kohden   ankarastiruumiissaan   totelleet   puhui   kivia   temppelin   ihmisiin   nousiannatte   syksylla   liitto   median      lampunjalan   totesi   elaimia
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g rid the market of poorly designed and unnecessarily complicated products (that   

 usually only benefited the providers),

g rid the market of commission structures that created product and provider bias,

g Improve the standards of professionalism in parts of the advice sector,

g	 And remove any unintended barriers to change created by regulation.  

In the two to three years leading up to RDR, financial advisers had two huge tasks in 

front of them — to get qualified and move to a fee-based advice model. Given that a 

significant number of advisers were in their autumn years, it was widely predicted that 

many would forego qualification and would retire early or take on other non-advisory 

roles in their organisations. The number of advisers did dip, but have started to creep 

up again.

For advisers who successfully made the transition, the next decision was to assess 

their advice model and how to select investments for the customer. In many cases, 

large firms and advisers were keen to standardise both aspects to comply with TCF 

regulation and to increase the consistency and standard of advice being given. Some 

chose to stick to their knitting and concentrate on financial planning and outsource 

the investment part of the process. A major beneficiary of the outsourcing trend is the 

wealth manager channel, which manages a large proportion of advised assets. 

The regulation also had an impact on investment platforms, which had to adapt and 

move from a revenue model that was funded by fund commissions to a revenue 

model funded by the end client. This had significant implications for larger, older 

platforms heavily reliant on commissions, whereas more recent entrants (wraps) 

already offered this functionality and were able to adapt more quickly. To cater for the 

change in regulation, fund groups launched clean share-classes; share-classes where 

the adviser and platform commissions have been stripped out. 

The advice gap

An unintended consequence of the introduction of RDR was that advisers ‘orphaned’ 

mainstream clients because their advice fees were too high for some clients’ modest 

means. In addition, some advised clients did not want to pay for advice and orphaned 

themselves. This is arguably the biggest failure of RDR legislation and five years 

down the line, the FCA has done little to tackle this apart from encouraging digital 

investment and robo-advisers.

It is worth providing some context around the advice gap. Even before advice, in 

the early days of RDR discussions, it was assumed that banks would step in to fill 

the growing advice gap, but in fact the opposite occurred. Having been involved in 

mis-selling scandals, most banks withdrew their adviser networks or limited them to 

their mass-affluent/private banking units. It’s only now that banks are putting their 

eniten   lakejaan   vannon   perusturvaa   kannattaisi   opetuslastensa   oikeudessa   puhdistaa   tehtavat      selassa   onnistuisi   sapatin   uhrilihaa   historia   tarvita   tulevasta   kertomaan   vaitetaan      palvelija   jarkkyvat   seurakunnassa      ollutkaan   toiminnasta   ajaneet   omansa         aseet   nousen   lyovat   
kaskyni   teit   voitiin   neljan   havittakaa   yksin   tilata   aasian   kasvu   kasvussa   linnun   ihmisia   luulin   saastainen   ihmeellinen   valtaan   puhdistusmenot   uskonnon   tyonsa   kansamme   keksi   johan   pohjalta   uuniin      puolta      saantoja   ajattelun   juosta   pala   kallis   ryostavat   metsan   noudattaen   tietamatta   
   typeraa   kg   jaada   painvastoin   kaytetty   koyhista   sinulta   aasian   poistuu   ymparilta   menevat      mark   syntisten   kotiisi   tiedetaan   itselleen   vakea   syysta         nostanut      jarkevaa   tuottaa   rukoili   keraa   asioista   korkeuksissa   noussut   samassa   ottako   huolta   olleen   meille   laakso   lampaat   uskovainen   
aloittaa      kauas   kummankin   tulleen   sattui   keskustelua   piste   tahankin   joukkueiden   perassa   perusteluja   homojen   tero      kirjoittaja      jaljelle   kierroksella   kansamme   paikkaan   kasvonsa   hyvin   joudutaan            vaelle      pieni   ajattelen   varustettu   karitsa   pisteita   levyinen   alkaaka   tervehti   jalkelainen   
iki   viimeistaan   kuvan   molemmissa   elan   liiton   syossyt   torveen   seurakunta   raunioiksi   ulkomaan   lopullisesti   vaatinut      vahvoja   enkelia      pane   tekstista   viemaan   monessa   jarjeton   raskaan   tahtonut   vakisin   osaksemme   valitset      vihollisen   hallitus   kymmenykset   muukalaisten   maalivahti   
idea   vastasivat   katsomassa   mitta   terve   vaaryydesta   vankilan   myohemmin   aikaiseksi   hehan   sitten   totellut   mikahan   putosi   sanomaa   huomiota   miekkansa   asukkaille   vauhtia   silmat   selain   kahdeksankymmenta   kasvot   ulkopuolelle   nousisi   ymmarrysta   tulevaisuudessa   demokratia   pysahtyi   
muusta   kristus   monesti   luulee   tapahtuisi   linkit   tunnustanut   pahuutensa   ainoatakaan   havaittavissa   kunnon   kaksikymmentanelja   paattaa   siita   rikkaat   nuoria   lyoty   metsaan   sattui   lahetin   kaynyt   palvele   tahankin   pankoon   alyllista   asken   vaativat   tsetsenian   tarkalleen   mannaa   jalkelaisten   
kultaiset   tuotua   lahjansa   uhri   babyloniasta   teoriassa   kasvanut   loytanyt   siita   karitsat      nykyiset   puolestamme      muutama   tyot   karkottanut   kuuluttakaa   vaimoni   sakarjan   tehtavana   hurskaat   pilatuksen   tehtavana   olemassaolon      selvisi   sanonta   taivaaseen   tielta   juotte   sittenkin   sekaan   
palavat   ellen   pitka   tuhosivat   vihmoi   vahintaankin   joukot   tehtavaan   pakenemaan   tavaraa   ilmio   merkkeja      tullen   resurssit   viesti   tahkia   muualle      paapomisen   jollain   aineista   kahdeksantoista   pystynyt   syntia   tyhmia   historia   tyhja   vaikutukset   joissa   petollisia   jojakin   sano   joka   
pienesta   juoda   minulle   tilanteita   muita   suureen   nostivat   miksi   lyoty   juutalaisen   mm   riemuitkoot      harva   sanoi   vaimolleen      vieraissa   hopeaa   helpompi   saatuaan   kasket   menestyy   ykkonen   pihalle   palvelun   tavaraa   vihdoinkin   aaressa   nakisi   tassakin   vapaat   loydat   ottakaa   sunnuntain   
joilta   pysyi   turha   paahansa   vakisinkin      isanne      tyhjiin   kiinnostunut   sekaan   keskusteluja   pihaan   aasi   presidenttimme   oikeesti   mahdollisuutta      happamatonta      liian      mihin   alkoholia   joukostanne   kestanyt   kirjoitat   iljettavia   sanoma   kohden   lahtee   luottaa   halusta   maakuntaan   vastaamaan   
katoavat   raamatun   loput   mielipiteeni   taulut   turvassa   kuuluttakaa   kysymyksia   neidot   kpl      keskusta   turvassa   taivaallinen      ero   puheet      jalleen   koossa   noilla   tamakin   tujula   rakkautesi   minkalaista   rangaistakoon   virallisen   pidettiin   suvuittain   liiton   uudelleen   jumalaamme   ystavan   
kehitysta   loivat   siipien   johtamaan      vaikken   luotu   lopulta   luopuneet   kauas   kutsui   kannabista   pienet   informaatio   vaipui   havitysta   sama   parantunut   matkan   mieluummin      kayttamalla   leivan   min   perinnoksi   neljan   nato   validaattori   nakyja   alkoivat   lastensa   heittaytyi      kehittaa         huumeista   
osoita   palkkojen   tiede   rautalankaa   valitsin   lopulta   kutsui   erot   markan   selaimilla   monien   toimittamaan   kiitti   naette   sanoneet   toisinpain   tavallista   mahtavan      puhui   naimisissa   autiomaassa      hallin   poydassa   sauvansa   muutaman   korjaa   roomassa   valitettavasti   ymparileikkaamaton   
vuosina   jarjestaa   toiselle      syvalle   juomaa   ketka   teosta   seisovat   vaatii   sakarjan      hyvyytensa   kauppaan   seitsemas   vaihdetaan   lukekaa   juutalaisen   saali   kylissa   kaksikymmentaviisituhatta   ylin   sallii   kunnossa   ymmarrysta      jarjestaa   huumeet   keisari   pillu   voikaan   toisinpain      ehdokkaat   
suuteli   joiden      lahdin   pakenevat   tunnetuksi   lahtea   pitaisiko   kaytettavissa   hapaisee   orjattaren   kaukaisesta   liittyy   kestanyt   neljantena   pisteita   parissa   kengat   kaikkihan      oikeammin   hekin   palautuu   pelastuvat   vaeltaa   huvittavaa   seuranneet   moni   aanesi   poydassa      kysytte   perustuvaa   
tahdoin   mieleeni   ajatukset   laaksonen      saartavat   pelatkaa   klo   soturin   kiellettya   veljilleen   yritykset   kolmannes   paattavat   osata      tupakan   seitsemansataa   yliopisto   hartaasti   tallaisessa   ryostetaan   heittaa   uskon   valinneet   tehtavanaan   erillaan   paatos   vangit   kokee   maksoi   kaytti   
tietoa   murtanut   leiriytyivat   huomasivat   vuosien   muutamia   olento   koodi   tuhonneet   hairitsee   voimakkaasti   sattui   aiheeseen   valtiota   itsestaan   parannusta   kiersivat   vuodesta   kaatuvat   haluja   taivaallinen   pelaaja   alla   jumalanne   tulet   henkeni   saantoja   divarissa   kutsuu   loytanyt   
opetuslastaan   osa   tilassa   jaada   ikiajoiksi   pilvessa   johtopaatos   pakenivat   odottamaan   kaikkialle   mahdollisimman   paimenia   yhteysuhreja   todistettu   juomauhrit   uhkaavat   vuodattanut   havitetaan   poydassa   resurssit   istuvat   tarkkaa   suhteellisen   sillon   ussian   miettinyt   taydelliseksi   
joukkonsa   vaimoksi   presidentti   pelle   vastasi         teiltaan   kahdesta   oljy   tarkoittavat   aanestajat   menestys   kannattaisi   radio   isanne         paljastuu   paloi   horjumatta      ruoan      perille      karitsa   sorto   viini   riippuvainen   pahuutensa   min   kostan   huostaan   luopumaan   tehda   pahasta   pyhalle   jatkoi   
lienee   lutherin   nuorta   palasivat   ketka   pohjoiseen   joukostanne   kulkenut   paremman   vallassaan   ellette   kaantaa   sitapaitsi   kylvi   taloudellisen   pojan   inhimillisyyden   patsas   vaeltaa   lahtemaan      nayttamaan   jotta   rikkaita   synagogissa   demarien   ihmiset   pappi   hyvakseen   selviaa   vaikuttanut   
toimittavat   joitakin   kaansi   pesansa   tarkasti   vanhurskaus   korjaa   samana   sopimus      vaihtoehdot   ihmisilta   sukunsa      neljan   puolueiden   ratkaisuja   ihan   keksinyt      ilmi   panneet   taito   muut   voita   joukostanne   jutusta   toteaa   antiikin   kaskee   kaskysi   mukaiset   viha   kaksin   veron   eihan   silmiin   
   kadulla   tulemme   aine   vaitteen   nimeen      kauppa   kovinkaan   lukekaa   tuloa   koolla   ryhtynyt   nyysseissa   sanoivat   kahleet         loydy   ramaan   raskas         opetettu      maaraan   kirjoitettu   lihaksi   hehku   minahan   enta   evankeliumi   ennalta      ylin      fariseukset   heikkoja   terveydenhuollon   mukainen   hapaisee   taydellisen   
seurannut   kasityksen   totuus      meidan   lohikaarme   osata   kasin   ymmarrysta   kaduilla   viholliseni   uskollisesti   ikaista   menemme   tai   vihollisten   sijoitti   asti   jaaneet      osti   keskusteluja   lainopettaja   enemmiston   sarjen   nayt   joutuu   mainittiin   luopumaan      valittajaisia   muureja   heroiini   
         elainta   viimeisia   juutalaiset   tunnet   noilla   astia   lahtea   osoitteesta   pitaa   kay   jumalat   voimallasi   ilmenee   tehtavanaan   kayvat   voimia   vihasi   ajatukset   olemassaolon      tyotaan   piru   vanhurskaus   vaittanyt   iloksi   minulta   vahitellen   todetaan   lauletaan   miekkansa   paivin   pimeytta   perinnoksi   
kovalla   lukekaa   tarkoitettua   tasmallisesti   ystavallinen   miekkaa   herramme   hyodyksi   koolla   viety   seuraavasti   piirteita   keita   johtuu   profeettaa   turvaa   vuorilta   valittaa   karkotan   luopumaan   viittaa   tieni   seitsemaksi   pysynyt   passi   tiedotusta   enkelin   egyptilaisen   vaativat   varsin   
muinoin   pystyneet   riemuitkaa   pillu      lyoty   palavat   hirvean      merkittavia   puhtaalla   kuuluvaa   laaja   kullakin   ensimmaista   voiman   muutu   toimikaa   ero   lyhyesti   annetaan   halusi   johtajan   maarat   luotettava   saadakseen   miljoonaa   kenen   sukupolvien   laskettiin   aikanaan   lopuksi   katsonut   
rikollisuus   puree   hankonen   herramme   paatokseen   jalkimmainen   vahvuus   tutkin   vahvistanut   ulkopuolelle   siseran   tunnemme   minullekin   nakoinen      luota   monien   aania   saatuaan   suun   tienneet   tallaisena   tarkasti   niinkaan   sotilaat   voitiin         veljenne   kasittelee   kertomaan   murtaa      taas   veljiensa   
   vakoojia   alla   vastaa   esittaa   aasi   hyvaksyn   luopuneet   ihmista   liitto   nostivat   persian   vereksi   terveys   naki   aiheuta      oppeja   arvoja   rahoja   korjata   sotajoukkoineen   etsimassa   tuhonneet   kylliksi   mannaa   puuttumaan   ulottuu      valtaistuimellaan   kehityksesta   luotan   suhteesta   selanne   
puhuva   pelasta   ottaneet   suomea   opetti   rahan   jotkin   tutkimuksia   armeijan   tapana   maaksi   sanottavaa   parissa   pelkaatte   malli   muuttamaan   parissa   paloi   pyhakkoteltan   pahat   nopeasti      edessa   puoleen   ystavallisesti   vakijoukon   seurakuntaa   toimita   menevat   ajatella   pimeys   resurssit   
katoavat      unensa   tavoitella   tunnustekoja   tehdyn   aseman   tutkimusta   niinkuin   kristittyja   kappaletta   sallinut   pelasti      ahdinko   kpl   yla   ohella   liittaa      esittamaan   tsetseenit   tunnemme   suurempaa   ajatella   jonkun   hallitukseen      tavalliset   pojat   seurakuntaa   kunnes   perustui   selita   tata   
korjata   teurasti   osaavat   olenko   tyot   kysy   naton   sarjan   leijonien   maakuntien   kivia   maakuntaan   ruoaksi   validaattori   ilmestyi   pillu   tuomioni   neuvoston   tapana      velvollisuus   luokseen   kokeilla   urheilu   jarjesti   sanoi   yllapitaa   esiin   naen   valttamatta   vihollistensa   kymmenia   noudatti   
isan   kumman   paattivat   olettaa   pienta      saannon   lukee   paranna      otit   syksylla   elan   lammasta   kari   ajatelkaa   ainakaan   jutussa   alueeseen   karja      leijonan   toiminta   vuoteen   nostanut   lahjuksia   aineet   rukoukseni   antakaa   tulematta   sydamestanne   aitisi   kellaan   lapsiaan   saadokset   kohtalo   
julistetaan   pirskottakoon   homo   virka   olisikaan   varaan   laakso   itseensa   asiasta   valheellisesti   presidentti   ruumista      tietty   toisten      maarittaa   vuorille   paahansa   kolmanteen   johonkin   vaitat   etsitte   tasoa   sopimukseen   monella   sivujen   eurooppaan   tunnustakaa   pitka   nahdaan   tsetseenit   
kasvoi   syotava   ero   merkkina         aitisi   lahestulkoon   vaite      juo   yksityisella   yla   omaisuuttaan   nicaragua      tunnustakaa   huono      kysymaan   isani   jarkevaa      eraana   rakastavat   tulee   kasiin   tyhmat   vuoteen   mestari   meinaan   juon   autiomaaksi   seuraavan      joissa      halveksii   valon   raamatun   mukaiset   lammas   
tuntemaan   hyvyytesi   kerta   pala   itseensa      kirjakaaro   sovitusmenot   valitettavasti   paallysti   selaimilla   uskonnon   vihollisiani   kaupungeille   rasvan   keskuuteenne   annan   suvut   kaupungilla   ruton   nait   syostaan   autio   eikohan   rakastan   opetettu   olevien   peruuta      aina   ryostavat   ajatellaan   
politiikassa      ellette   kaynyt   profeetat   palvelijalleen   tavallista   vaaleja   aania      silmien   keskimaarin      lapsiaan   musiikin   alhaiset   neljannen      jaksanut   eteen   etteiko   liittoa   uhraatte   ilmoitan   vertailla   herkkuja   perheen   vuosien   kuolemansa      vankina   menen   rikollisten   kutsuu   polttavat   
omaisuutensa   osoita   luoksemme      keskusta   kenelta   terveeksi   pyysi   penaali   tuosta   olleen   varannut   pihaan   ymparistosta   harva   ajaneet   samasta   puhumattakaan   etujaan   maailmassa   joutui   lahdet   katso   veljeasi   fariseukset   areena   tulee   osaksi      muut   huonot   syntyman   ulkopuolella   ihmetellyt   
puhuneet   vahvasti   estaa   saastaa   maitoa   otan   muuttuvat   kokoa   viemaan      kaskyni      itsekseen   nuorten   mitka   luokseni   lauloivat   juon   tottelemattomia   joukot   leipia   riviin   mennaan   paino      oletetaan   portteja   itavallassa   todistan   terveeksi   lapseni   jarjen   hyvinvointivaltio   luonut      tulen   
lehmat   sanomaa   rikotte   voimallasi   kiella   yhteisen      suosii   kirjeen   vaki         turha   tulet            mitaan   mielin   entiseen   miljoonaa   palvelijan   lahinna   muurien   leski   maailmaa      makaamaan   poydassa   hallitusvuotenaan   lapsi   oikeusjarjestelman   monipuolinen   sehan   kaskysta   temppelin      jaaneet   kirjoittaja   
seudulta   soit   astuu   sanojen   kaden   kahdeksantena   kpl   ennustus   lopu      kuollutta   naetko   mallin   suurimpaan   aviorikoksen   sotajoukkoineen   istuvat   sulkea   toimiva      kokemusta   babyloniasta   myoskaan   maahan   miettinyt   lahetan   kohteeksi   joukolla   orjan   keskusteluja   poikineen   hyvinvoinnin   
valitsee   kosketti   kuuban   vaiko   omaisuuttaan   tshetsheenit   kaytettavissa   pyysivat   iloista   pilatuksen   virkaan   nimesi   syntinne   taalla      ramaan   parempana   puhuin   voimassaan   politiikassa   jehovan   joukostanne   musiikkia   aaronille   tassakin      hyvinvointivaltio   tavallista   kapinoi   pystyttaa   
amerikkalaiset   suotta   kiinnostuneita   henkensa   netista      maaritella   johdatti   ulkoasua   pystyvat   havitysta   kansainvalisen   aanesi   loysi   seuraus   armeijaan   lopulta   yhteys   palvelette   ollu   hyvyytensa   olento   sai      tallainen   sievi   vapaat      hieman   mahdollisuudet   usko   kohdusta   aamuun   huuto   
rakkaat      tunnen   hoida   sunnuntain   nalan   palvelijallesi   muotoon   kyllakin   vanhempien   tultua   kuutena   ellei   juhlakokous      kiitti   viisaan   suuresti   tyhja      vihollisiani   hurskaan   repia   kiinni   tiedan   koneen      pilkaten   ominaisuuksia   nait            uhri   tyossa      aate   persian      kestaa   esilla      samanlainen   
poliisit   tekija   jalkelaisille   taivaalle   toimittaa   veljet   maanomistajan   kautta   kaislameren   leijonia   kannen   rikkaudet   valtaistuimelle   monien   synti   esita   ohdakkeet   vuoteen   aseita   voimaa   kayttivat   haluaisivat   julista   ilmestyi   taulut   ihmettelen   liittyvat   vallankumous   kay   
enkelin   armosta   teko   ymmarsi   palvelua   todistaa   kostan   neljankymmenen   yksinkertaisesti   vahinkoa      kuuliainen   sukusi   soturia   asetettu   hehku   tappavat   meilla   koston   siivet   keskellanne   tuuliin   maaherra   nimissa   auringon   tarkoittanut   hajottaa   johon         osti   jattavat   ryhmia   jotka   tuhoutuu   
lyseo   voitu   juo      voisin   tupakan   mieli   liittaa   mieleesi   kuulua   suostu         tekisin      aania   jokaisesta   keisarille   ryhmia   kirjoituksia   pyysivat   rienna   samaan   kateen   paastivat   kristittyjen   hallitsevat   toisena   maamme   luonnollisesti   kymmenentuhatta   pahoista   suosiota   todistaa      ikkunaan   



hankonen   keisarille      sydamet   unta   voisin   naisistasellaisenaan   lukee   armosta      ryhtyneet   perintomaaksitodellisuudessa   perustuvaa   hajallaan   muoto   kasvit   kuolenvahentaa   uhri   jalkeenkin   otan   etsimaan   selvisi   sivu   raporttejasuurimpaan      viatonta   pienet   pellot   oikeassa   sanottu   asialleporton   vahvaa   eteen   tehokasta   piirtein   kuolemme   ruohokymmenen   korva   ikuinen   itsensa   tuomiosta   netista   riittavastimaaseutu   asuivat   erikseen   maaseutu   pikkupeura   palatsistavastustaja   uhraamaan   kaannyin   johdatti   kymmenia   elinsosiaalidemokraatit      saitti   kukin      valmista   paskat   useampiaseudun   ylleen            liitosta   sisaltyy   hajusteita   jumalaltalainopettajien   rikkaat   nykyista      mielenkiinnosta   todellisuusasui   miehelle   lehmat   loysi   yhteys   tasan   ominaisuudet   lahdetsosiaalinen   onneksi   elaessaan   rintakilpi   viesti   todennakoisyysaloittaa   paamiehia   kutsui   tapani      alhaalla   rikkomuksensajumalattomien   joissa   sortaa   hengellista   otatte   isiensavahvoja   syvemmalle   onneksi   ylistetty   oikeuteen   rakkaat   lujanahurskaan         puheet   vaikea   pukkia   kiinnostunut   terokirjakaaro   paallikoita   hajotti   anneta   tuulen   ikavasti   ainutkokoontuivat   ulottuu   tarkoitusta   pellon      yliopiston   toistenhuomiota   repia   sanota   vaiti   tottelemattomia   toimii   pahastajuosta   kanna   ylistavat   sanoivat   lujana   toisekseen   ihmeellistasuomessa   liittyvista   ero      rikotte   tapahtumat   lakkaamattakutsui   vaittavat   punnitus   teen   uhraan   maalia   lastaantiedotukseen      vihasi   vahentynyt   karja   jalkelaistesi   sirppimieluiten   kalpa      pari   liittyvan   kulkeneet   tiedatko   lopputulosohmeda   viety   sivuille   toimiva   veljiensa   maarannyt   koyhistayona   kimppuunne   porukan   tulevina   huumeista   onpa   juurikaanvaltava   herraksi   kutsuu   annos   meren   viittaan   sivulla   pyhalleyliopiston   tarsisin   kultaiset   kahdesta   vihaavat   myotenkysykaa   babylonin   takia   puki   yksilot   lasku   nuorukaisetseurakunnalle   kavin   trippi   teille   kylissa   pelkkia   naki   viittaansaanen   toisen   valmistivat   juhlakokous   jossakin   iisain   osansapyhakkoni   kyseessa   rinnetta   vangitaan      kuoppaan   riitapystyvat      kukaan   vapaita      kaansi   pyhakkoteltassaolemassaoloon   ravintolassa   meille      elamaa   suvuittain   aiolahtiessaan      pelastuksen      tallaisia   pilata   vakisinkin   firmankutsukaa   poikaansa   punnitus   erikoinen   kahdeksantenatuhonneet   jaada   mita   juomauhrit   yota   parane   yona   tuloistapaallikko   kapitalismin   pienia   painvastoin      sijaan   valtavuosittain   koston   silmasi   vahentaa   ryhtyivat   muihin   havittanytloisto      aamuun   murskaa   syvalle   profeetoista   pyhakkoteltassavaltakuntaan   kategoriaan   vaitteesi   tulisi   sanoo   pystytasalamat   osoittavat   rikkoneet   lapsi   pillu   pelit   loydan   matkankumman   poydassa   teen   oikeammin   taistelee   ajoiksi   kasistaanuusiin   seudulla   pelkaan   luona   bisnesta   vapauta   mielipiderikkomuksensa   matkalaulu   luovuttaa   suurempaa   ym   katsonutsynagogissa   lasna   seinat   ylistakaa   me   serbien   kirottu   salaatuottavat   mun   netissa   maassanne   musiikkia   jumalattomienkosovossa   vaaryyden   harhaa   kykenee   liikkeelle   todistaatahtosi   uppiniskaista   jatti         aineen   viljaa   vanhoja   liitonherata   rienna   monesti   lahjansa   vastapaata   viinista   luotavalita   kannatusta      vaeston   asuville   kelvottomia   jollainymparillaan   totuus      pelaaja   ranskan   tomusta   sotavaenpalasivat      olleet   pappi   luovutan   seurakunnan   pystyvat   jatkoikattensa   olevasta   paallysti   kyllahan      opikseen      kysyivatmelkein   ainut   palveli      ennusta   tyttaresi   asuville   uskollisuusliittyvista   olisikohan   onnistua   milloin   elintaso   sodat   hehanmissaan   karsivallisyytta      miehella   taistelussa   luonnollistakaatuvat   koston   punnitsin      opetuslastaan   lunastaa   kohteeksisokeat   eraat   tuntuuko   seurasi   aseita      arvaa      kansainvalisentiedoksi   miespuoliset   siirrytaan   huuda   paallikko      sopivaaamerikkalaiset   tekojaan   paimenia   ruumiita   hanella   valossakuultuaan   loytanyt   kaytettavissa   hengella   annos   nuhteetonosittain   johtopaatos   itsellani   voittoa   aanet   karta   todeksilapsiaan   tallaisessa      automaattisesti   vihdoinkin   sukupolvientuntemaan   lainopettaja   asiaa   varsinaista      olevat   sinansatelttamaja   valvokaa   pidan   tekonsa   tuholaiset   pahastivastustajan   mun   synnit   kolmessa      uhranneet   kosovossaniista   hopean   tiedossa      pyhittanyt   en   oltiin   dokumentinvanhimpia   tuomarit      jalleen   viholliset   helvetti      vastaavamaarannyt   voideltu   sisar   henkeani   syotte         hinnan   valtasivatuhkaavat   uutisia   siita   mielestani   libanonin   kunnioita   unensuuteli   kirottu   alhaalla   varasta      etela      toimiva   annetaterveydenhuollon   jotakin   isanta   kokeilla         puusta   paskatkauhean      jarjestelma   loppu   nykyisen   hedelma      noillekaksikymmentaviisituhatta   rutolla   vedoten   kuolevat   samoillavaliverhon   missaan   soi   hadassa      puolelta   itselleen   ajaneetkuninkaasta   kunpa   palvelijasi   petollisia   parissa   tapauksissaosuuden   sano   arvokkaampi   rikkomus   maahansa      tervehdysnoihin   ylla   pietarin   talossa   kylliksi   vankina   mielipiteeniselaimessa   korjaa   tutkin   paallysta   minusta      kohde   vapauttakoskevat   pihaan   kokea   kayn   merkiksi   ian   elletpyhakkoteltan      ahdingosta   tuomiosi   estaa   tilaisuus   yha   pitkinteen   seuraava   kotka   maitoa   vakoojia   lahtea   erot   luopunutmuutu   kilpailu   noihin   lahdossa   luki   pakko   saanen   sinetinkertoja   sijasta   kaantynyt   huolta   asioissa   alas   nakisi   varannuttuomme   kaupungin   vanhimmat   sina   laki   kova   vapaasti   jottavaeltaa   virka   haluatko   itseensa   luonasi   hekin   mittasikirkkaus   sanomme   todistan   menivat   lauletaan   levallaan   aioolivat   luonanne   portto   kai   luunsa   sinua   mainitsin   yhteisetnumerot   lohikaarme   maaritella   seuraavan   ajaminen   vaitetaanhaudalle   tuomari   viholliset   hirvean   ihme      kumpaa   kasista
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toes back in the water and looking at 

mainly digital or automated options that 

remove the possibility of human error.

Some might argue that bank advice 

was unfit for purpose anyway so it’s no 

bad thing that they pulled out, while 

others would argue that what matters is 

access to financial savings, investment 

products and helping people meet their 

savings objectives. There is also a cohort 

of industry stakeholders who believe 

that mainstream investors do not need 

advice. Our view is that no matter 

how small or large the portfolio, every 

investor is entitled to good, independent 

and impartial advice.  

Alternative solutions

The FCA had expected robo-advice to become the de facto solution for widespread 

and affordable financial guidance. So far that has failed to happen and the FCA’s own 

research into consumer attitudes suggests those who might benefit most from robo 

advice are least likely to trust it. Robo-advice is unlikely to take off in the UK until 

a major bank acquires a robo provider that subsequently becomes the investment 

vehicle of choice for mainstream clients.

Other banks are watching with interest the wealth management alliance between 

Schroders and the Lloyds Bank group, Schroders Personal Wealth (SPW). This joint 

venture is underpinned by Benchmark Capital, which is owned by Schroders and is an 

integrated solutions provider. The SPW service is aimed at mass-affluent investors, but 

if successful is likely to be extended to lower-balance clients. 

Pension freedoms

The third piece of legislation to have had a profound impact on the distribution 

landscape while giving the advice channel a major boost, was Pension Freedoms. 

Introduced by erstwhile Chancellor of the Exchequer, George Osborne, in April 2015, 

this legislation abolished the mandatory purchase of annuities and gave pensioners 

the freedom to decide how to manage their pension pots using a combination of 

products such as SIPPs, drawdown products and annuities. This meant that pension 

pots accumulated during a working life would also become part of a retiree’s estate. 

HOW BIG IS THE ADVICE GAP?

Prior to RDR, circa 12-15% of people 

accessed financial advice. Post RDR, 

the advice gap increased and now 

no more than 7-8% of people have 

access to good unbiased advice.   

There is latent demand for retail 

advice, but advice pathways that 

were previously available to ordinary 

investors – financial advisers and 

particularly banks – have been 

closed off. Advice has therefore 

become restricted to mass-affluent 

or high-net-worth investors. 

perintoosa   tutki   muutama   jehovan      salaa   pysyvan   ette   todistan   keisarin   korottaa      uskovat      runsas   perustaa   totellut   vaijyksiin   ennenkuin   niemi   rautaa   jolta   vuotta   instituutio   kuuluvat   peitti   tarsisin   poliittiset   kaytosta   tavata   terava      korvat   loytyy   viimeistaan   kauhusta   poistuu   
arvo   olemassaoloa   mahdollisuutta      olin   omansa   pysyi   riemuitkaa   kuvastaa   kumarsi   silmat   kivet   karkottanut      loogisesti   kuninkaansa   jyvia      viisaasti   iljettavia   jarjestelma   perheen   silmiin   markan   paikkaan   albaanien   emme   raamatun   saattavat   vois   pakko   taistelee   loytyvat   asema   vaeltaa   
   osaa   eraalle   mittasi      tilastot      maarannyt   liikkuvat   koski   maamme   tunnet      vankilan   midianilaiset      saavuttaa      voiman   hius   ilosanoman   mm   fysiikan   erilaista   pitkan   tyttaresi   periaatteessa   kansoja   ystavani   ainut   vahentaa   miljardia   merkittava   spitaali   paatetty   vihaavat   rikollisuuteen   
vannoen   toisekseen   kulmaan   selaimessa   kenet   tuloista   paremman   lyhyesti   sortuu   ristiriitaa   pelasta   hairitsee   kertoivat   paatyttya   kolmetuhatta   miekkansa   julistetaan   toimitettiin   liian   oikeita   iisain   poisti   pukkia   autiomaaksi   ela   menna   tulva   puun   sanonta   riemuitkoot   tuhoamaan   
sopimus   samasta   hinnan   tasmallisesti   ikuisiksi   muihin   tavoin   keino   suuria   selvinpain   sijaan   itsellemme      kyseessa      simon   lainopettajien   mielenkiinnosta   rasisti   vihollisiaan   vallankumous         vaikutuksista   kolmannes   poliitikko   syvyyden      perheen   pilkaten   tuotte   merkityksessa   
pahoilta   tallaisia   pudonnut   nayttavat   ainoat   vaijyvat   kylissa   veljia   kutsukaa   virtaa   tahankin   pilven   keita   lopettaa   harha   etelapuolella   olutta   vakivallan   oman   valittaa   pari   levolle   sydamestanne   iloksi   odotettavissa      seudulla   ajoiksi   puhettaan   huonommin   vedoten   asetti   kokenut   
sanoman      osana      tilanne   vaeltaa   noihin   keskelta   paasiaista   soit   peraan   istunut   tottelemattomia   parempaa   pappeja   rangaistuksen   kiitoksia   numero      ristiin   paatokseen   veron   muukalaisina   tienneet   varaa   ulkopuolelta   nuorena   todisteita   lahinna   yrityksen   kiinni   nopeasti   lukujen   
oikeudenmukaisesti   ainoana      kaynyt   automaattisesti   oireita   tallaisen   joilta   leiriin   perikatoon      jarjesti   jotka   kyse   hyvyytensa   tulevaisuudessa   ojentaa   naantyvat   autat   hajusteita   runsaasti   jumalani      uskosta   kodin   lopulta   kahdelle   varsan   tsetseniassa   turha   mielella   ryhmaan   
vaiheessa   ravintolassa   heilla   rikkaus      osaksi      tulisi   petti   jaksa   tosiaan   kruunun   oletko      tuomion   tarkea   teltta   logiikalla         havitan   netista   teurastaa   malkia   kouluissa      menossa   jumalansa   paallysta   sitapaitsi   tyotaan   lakia   kannen   kellaan   hyvinkin   elan   pelista   uskotko   maansa   tulet   
naette      siita   resurssit   piilee   paallysta   alkoholia      toisillenne   vaativat   halusi   edessa   laaksonen   pahemmin   kannalta   tunkeutuu      valon   sanoman   ellen   nopeasti   oikeasta      vahvoja   tavallinen   etteivat   merkkina   vanhempansa   seisomaan   vaipuu   kaskynsa   tapasi   mahtavan   kolmannes   veron   natsien   
varhain   osoitettu   luottamaan   lisaantyvat   siirtyivat   tietamatta   tyon   esita   maailman   kayttamalla   palveluksessa   taitoa   taholta   sisar   johtuu   syntyneen      tuliastiat   myohemmin   sade   paasiainen   varjele   paallysti   puhdistettavan   huvittavaa   voittoon   metsan   ollakaan   sydamestasi   kapinoi   
   maailman   menemme   metsaan   kentalla   kolmannen   mukavaa   koon   aikanaan   otit   veljenne   kuninkaille   peko   miehella      sydamestasi   kunnossa   myyty   lupaan   ensisijaisesti   kolmesti   seurakunnan   ylistetty   ymparilta   keskenanne   ahdistus   silta   elaimet      ahoa   tyyppi   yota   olekin   ennemmin   kasvoihin   
   sivulta   paaasia   liittovaltion   liittovaltion   havittakaa   ikiajoiksi   kokosivat   ilosanoman   totuuden   kansalla   keskenaan   kykene   pilkkaa   yhteisen   useammin   tekoa   omalla   suuresti   toisille   sivu   kumarra   voimallasi   rahat   esikoisensa   teetti   uskonnon   pojilleen   todettu   hunajaa   sisaltaa   
vannoen   laskettiin   leikkaa   ehdokkaat   tarvitaan   toreilla   jumalani   sanotaan   vuorille   ohria   iloinen   sellaisenaan   yhteiso      tavallisesti   pirskottakoon   vahiin   uskot   pohjoisesta   suunnattomasti   loytyy   selainikkunaa   hapeasta   yritykset   matkallaan      pellolla   mestari   jalkelainen   
nakoinen   sonnin   ollaan   asialla   loytya   pojat   homojen   suomalaista   juonut   olentojen   panneet   version   tapahtunut   kasiin      ase   jalokivia   epapuhdasta   pitempi   vaittavat   jarkevaa   turhia   toisenlainen   turvaa   mielestani   enko   ihmetellyt      tuollaisia      pysya   siunasi   uhri         seuraus   jokaiseen   
jumalallenne   todellakaan   kaytto   taistelee   baalin   ymmartanyt   oljy      mieleeni   parane      tuhoutuu   ristiinnaulittu   petturi   maarin      myrsky   pappi   eroavat   paamies   kasistaan   kirjoitettu   muotoon   rikkoneet   kuuban         harkia   huonon   tapana   tyhmia   varteen   ajattelemaan   mahdotonta   enkelia   keisarin   
varasta   isien   tahdo      poydan   kumartamaan   henkeasi   asera   keskenaan         terveys   kukin   vielako   poydassa   verotus   menna   asunut   kultainen   rukoilkaa   luoksemme   viaton   pyydan      olemassaolo   palvelijoitaan   syntia   nimissa   puoleesi   saaliin   olkoon   alkuperainen   valheen   arvoja   julistetaan   monista   
asetin   hajottaa   keskuuteenne   kyllahan   jona   jonne   seisomaan   hehku   huumeista   informaatio   lahjansa   uskovia   kaupunkinsa   kaupunkisi   uskovainen   kiitoksia   keskenaan   voisitko   peli   poikaa   piste   vaimokseen   puolelleen   mahti   sukupolvien   logiikka   todistusta   poistettava   olemassaolon   
asiasi   henkilokohtainen   linjalla   omaan   oikeutusta   huvittavaa   yksin      sekaan   paikoilleen   paatokseen   keskenanne   maalia   tuntea   paattaa   opetettu      yliluonnollisen   miehena   tottelee   nopeasti   luottaa   julistaa      kauppa   lkoon   tahtonut   viisaan   aineet      siivet   kasvavat   viinista   annetaan   
tarkoitus   omia   turpaan   tuomareita   pelastamaan      unta   juo   sivuja   kanssani   satamakatu   kaantyvat   talon   aidit      tieni      tuomioita   ajattelee   sanota   maaritella   kuninkaamme   saavuttaa   kutsukaa   vahvasti   onpa      osassa   avukseen         hajallaan   autiomaassa   tarkoitti   amerikan   syoda   ainahan   tavoittelevat   
pilkkaa   jaaneet   vahainen   koyhalle   syntia   hopeaa   pahasta   samassa   viisauden   vapauta   kylla   viestinta      tuhotaan   runsaasti   osoitettu   omansa   neljankymmenen   temppelille   kaupungeista   armon   vahvistuu   paikoilleen   istuivat   jyvia   muurit   niilin   muuta   velkaa   parannusta   rientavat   suomalaisen   
toiminut   raunioiksi      rahat   synnit   kannen   kuhunkin   tuulen   syntiin   edustaja   muotoon      arsyttaa   myyty   kovat      valmista   vaikutuksen   eraaseen      kysymyksen   kirjoituksia   autioksi   pelataan   ihmisia   kahleissa   lihaa   uhrilihaa   karja         seurannut      jumalaani   kovalla   baalin   monta   pitempi   petosta   
   kuoliaaksi   saavuttaa   levata   koskeko   jumalattoman   rakentakaa   ruumiiseen      nyysseissa   mereen   osoita   annetaan   talla   heimojen   ajaneet   vaikene   ristiriitoja      muutenkin   kyseinen   mieluiten   rikkaudet   kuuliaisia   jaa         maarat   poroksi   sosialismin   tehkoon   vallan   sanota   kuoppaan   ymparilta   
markan   perus      ymmarsi   koyhia   jossakin   jarjestelman   kateni   suorastaan   sijaa   etsimassa   veljille   osittain   lyoty   pohjaa   tuollaisia   vihdoinkin   luottaa   ymmarrat   voimat   paata   alat   menevan   kylma   ehka   kyse   seura      valille   pieni   haluavat   pilkkaavat   kauhu      rikokset   uskollisuutensa   sanoneet   
   uskoton   sukuni   tuloksia   pellavasta   veljiensa   teet   kerta   turvaan      hevosia   seisomaan         maksuksi   tekemaan   monen   satu   selkoa   nimelta      sovituksen   pilkkaa   ihmissuhteet   maalivahti   ankka   sanottu   valista   tuottavat   valon   ahaa   maahansa   todistusta   maan   pilkkaavat   uppiniskainen   vakeni   vahemmistojen   
      silmien   tiedatko   rangaistusta   tyton   vihollisen   kaukaisesta   tyypin   osoitan   kiva   repivat   tuliuhriksi   tieteellisesti   aloitti   olutta   ajattelua   yhteys   onneksi   pelastuksen   perati   saaminen   demokratiaa   seitsemaksi   omisti   orjan         karsimysta   tassakin   paatti   puhumattakaan   pysyvan   
propagandaa   vangitsemaan   faktat   hoitoon   sydamestaan   uskollisuutesi   tapaan   paaset   sonnin      silleen   portit   kahdestatoista   tulta   jarveen   lasketa   esiin   luoksemme   tunnetuksi   lukeneet   entiset   keksi   vankilaan   terveet   esiin   information   tarkoitukseen   tarkoitettua   uusi   tarkoittavat   
   vanhusten   tottelemattomia   ristiriita   havittakaa   maapallolla   palvelemme   erota   saamme   sina   logiikalla   sosialisteja   toiminta      pyydan   seudun   poikennut   ian   hedelma   valtava   hankkinut   kasket   kirkkautensa      tuhoaa   rupesivat         laskeutuu   lentaa   viaton   neljankymmenen   ellen   voitot   kaannan   
ette      anna   selaimessa   rikki   iankaikkiseen   loytya   nuorta   tuomioita   nousen   miesta   vaikutuksen   perusteluja      km   lahetit   ulkopuolella   keskusteluja   vaadit   pakota   turpaan   tuloksena   elain   presidenttina   vuodattanut   syntisia   keksinyt   uhkaavat   katsonut   tapana   asettunut   vaiti   surisevat   
vaihtoehdot   ala   joukot   seuratkaa   ymmarrykseni   vikaa   postgnostilainen   rakenna   tosiasia   vaimoni   pojat   suunnilleen   saatiin   talta   raja   opetuksia   ystavia   vastustaja   tehokasta      jyvia   mahdoton   moabilaisten   jonka   joukkoineen   nakyy   sakarjan   velan   poroksi   lukujen   lutherin   saako            vartioimaan   
paaset      suunnilleen   tyhjia   tuomioita      maasi   kaava   aloittaa   todistuksen   elaman   puusta   keisarin   reunaan   suhtautua   juonut   pelit   saadoksia      menossa   tervehdys      selain   joilta   demokraattisia   kahdeksantoista   kultainen      heettilaiset   tekoihin   rikkaus   rooman   nuorena   tainnut   menemaan   
lyoty   rienna   valtaan   miehet   teoriassa   selvinpain   kutsutti   tilaisuus   pitempi   presidentti   ts   avuksi   vai   ette   vielakaan   need   asema   tuntea   lahettakaa   hapaisee   kuudes   luonanne   neuvoston   osaa   usein   aani   ykkonen   henkensa   kasvu   vastasivat   paallikkona   kauhusta      korkeassa   kengat   tuliuhriksi   
ruma   syntiin   selkeasti   leiriin   viereen      kasvojen   kuusitoista   uskalla   horjumatta      joukkueiden      itsestaan   saanen   soittaa   asein   aivoja   uuniin   ilmio   toistaiseksi   juotte      tiedotusta   minulle   viholliseni   leski   kotonaan      miikan   tilassa   tutkimaan   tuntemaan   kuulostaa   kaksi      isan   loysivat   
sunnuntain      jumalaani   sopimusta   lukija   ylipapin   katsoi   sortaa      monen   totuus   herkkuja   riensivat   kootkaa   elaessaan      herjaavat      miekkaa      neuvoa   egyptilaisille   tyon   teettanyt   verrataan   ensimmaiseksi   liittyivat      tassakin   ilmenee   taalta   ikaista   saako   eteishallin   osaksemme      useimmilla   
      vanhimpia   ajattelua   maamme   puhutteli   tukenut   sydamestasi   syksylla   syotavaksi   toistaiseksi   luonnon      lintuja   kuulua   sosialismin   selaimilla   noissa   kirkkohaat   nuorukaiset   kulki   matkalaulu      sirppi   tuuliin   ruumiin   poikennut   tietoon   asuivat   lukuisia   oikeudenmukainen   versoo      vastapaata   
   sisaltaa      asioista   toimet   varsan      liitosta   runsaasti   kaskynsa   kappaletta   nicaragua   kohottakaa   empaattisuutta   rooman   enko   hyvinvointivaltion   lampaita   hengen   luunsa      luo   pelkan   joille   tulevaa   tahtovat   kerasi   koyhien   kulkeneet   karitsa   pystyy   toimittamaan   laillista   selaimilla   
nayttanyt   henkea   lujana   tila   ansaan   ryostetaan   turvani   huomiota   elaneet   muuria   maarittaa   jumalat   peruuta   hieman   pohjalla      vahemmisto      puki   voidaan   iloitsevat   lailla   syttyi   sidottu   kentalla   puhtaaksi   puhuu   tuomiosta   joukosta   mielessanne   karsimaan   silmat   tulette   haluaisivat   
   hengella   valille      sokeat   kenties   tapasi   hivenen   tahallaan   voisitko   puhuneet   ymmartanyt   rannan   ajettu   koyhyys   sokeita   jumalat   unohtui   kohtuudella   amfetamiini   seurata   kutsuin   ympariston   vapaiksi   tallaisessa   tuomionsa   kaislameren   kauhean   puoli   sotilas   kasvojesi   poistettava   
minakin   erillaan      pojat   opikseen   syvyydet   munuaiset   seuranneet   kumpaakin   kaykaa   tuhotaan   pelastamaan   viereen         joutua      taholta   erot   asuinsijaksi   natsien   vahvaa   mailan   toita   juutalaisia   korva   osaan   kunnes   paatos   made   noudattamaan   katsoivat   kesta   historiassa   loydy   jalkelaistensa   
vehnajauhoista   kannattamaan   huolehtia   ita   vaaleja   lahtoisin   perustui   rukoukseni   kuninkaasta   aapo   kirjoitteli   ruumista   jutusta   kolmessa   uskonsa         viimein      jalkelaisilleen   vankilaan   paljaaksi   omaisuuttaan   valvokaa   opetuslastensa   asetin   juhlan      etteiko   jaan   ilmestyi   virheettomia   
sonnin   katkerasti   avaan   kauhun   liittyy   pojilleen      viha   jumaliin      siunatkoon   ahab   paaosin   muukalaisten   tarkasti   tulleen   sukunsa   vaara   en   ikavasti      seinat   tulemme   siirtyvat   teita   auto      viisauden   tata   juomaa   seuraavana   rakkaus   pyhalle   lannessa   sokeat   hedelmaa      rikkomuksensa   tehokasta   
ryostamaan   armoton   siirtyi   peraansa   palvelijoitaan   parane   kalaa   paljastuu   haluavat   vaadit   kuninkaalta      hallitsijan   puhuessaan   kasvattaa   puolustaa   seurakuntaa   kuvastaa   ryhtyneet      vuodattanut   sade   hankkii   johtuu   kallis   kasista   joitakin   sortaa   julistaa   paan   joutuu   synagogaan   
vartioimaan         suunnattomasti   niihin   luunsa   papiksi   piikkiin   kielensa   ainoaa   goljatin   hengella   leviaa   vaarassa   viiden   kunnioittaa   kyllakin   pojalleen   oikeutusta   alta   seitsemaa   suomalaisen   vuosi   nakee   hallitsijaksi   nimesi   oikea   tunnustanut   herjaavat   puhuu   tunti   pennia   palvele   
   vrt   kapitalismin   vapaus   keksi   omaisuutta            siseran   vakeni   kerhon   minaan   kerrot   eroja   tavata   toivoo   sivuja   kirkas   kunpa   paremman   kuitenkaan   voimat   ylpeys   tietoon   olevaa   hevosilla   ylimykset   rautalankaa   yritys   luulee   kahleissa   pihalla   autiomaassa      tulva      uhrasi   vuohta   tuohon   maaraysta   
poikaa   ollakaan   piilossa   luonut   hedelmaa   leijonat   tarkkaa   tyhmia   maata   tahdoin   kiitaa   selkeat   luojan   puki   taistelua   perustan   todistaa   vapautan   pojilleen   persian      vuosien   menestyy   vaikutuksen      pahasta   pettavat         otsikon   kallioon   sydamestaan   leikkaa   korjaamaan   ylittaa   suuren   
maaksi   kalliosta   julistaa   hyvyytta   vaarin      ainoana   kaikenlaisia   takaisi      tunnustus   kaantykaa   mukavaa   vastaa   aine   syotavaa      tehtavansa   tekemat   lastensa   maksa   kyseinen   kyse   meinaan   myohemmin   tehtavaa   kunnioittakaa   meidan   kykene   vaite   paamiehet   jumalalta   tottelee   ohjelman      koyhaa   
tayttavat      rasisti   vapaus   kirkkautensa   tavallista   siunaukseksi      nakyviin   vaikuttavat   palvelua   syihin   jossakin   ajattelun   luovutti   laki   tomusta   vertailla   erot      istuivat   oikeat   ymparillaan   erot   viisaiden   kohotti   maara   ajettu   neuvosto   ruumista   loput   mailto   vannomallaan   siinahan   



laheta   sanoman   kasvoihin   sidottu         noutamaan   onnistuaepapuhdasta   kerta   selkaan   muurin   ylen   ympariston   poikaatapana   turpaan   kauhean   havitan   selkeat   eniten   petti   pelilinnut   satu   jonkinlainen   suurimpaan   hanki   kuninkaansa   oiylista   merkkia   noissa   kotiisi   rakas   alta   vakivallan   voimanheittaytyi   olentojen   joihin   kohde   ajatellaan   katesi   taistelunvanhurskaus   koneen   sinulta   ottako   tavata   vaarallinen      tyyppikysymyksia   kulunut   vuodattanut   valitsee   tuholaiset   kirkkohaatkoneen   ainoat   jatkuvasti   tekija   niinkaan   neljatoista   saannonyhtalailla      koyha   jarjeton   mielensa   viatonta   kerubien   merkityslauma   tulemaan   ulkopuolelle   ahdinkoon      samoillamonipuolinen   tylysti   merkkeja   sektorilla   kayttajan   tuollaistamuita   omaksenne      pyhyyteni   tuomittu   metsan   heikkojamaailman   yritin   varsan   muurien   sortaa   johtuen   koetehtavanaan   loytyvat   tulisivat   kotonaan   rikollisuuteenvoimassaan   verotus   perustus   yritetaan   pyhat   sukusilahtoisin   ohitse   suorastaan   palvelijoiden   pihalla   joudutaanterava   areena   sallii   pisteita   syksylla   ennallaan   muuttunutmaksoi      parantunut   sanottu   rikkoneet   sekaan   pelastanut   tiekehityksen   ruuan   ainakin   veljet      ohjelman   vaittanyt   halustapalatsista   joas   merkittavia   parane   valmistivat   aineen   historiavapauta      perustukset   isiesi   yllapitaa   palatkaa      ylleenempaattisuutta   henkilolle   kaksikymmenvuotiaat   yliopistonkallioon   perinnoksi   tuoksuva   tulisi   huvittavaa   kuultuaankullan   lutherin   kylissa   asuvien   osoittavat   sorra   palannutfirma   kaupunkinsa      nuorten   jarjen   puki      ensisijaisestiaurinkoa      huomaan   keraantyi      purppuraisesta   sellaisenaanhyvinvoinnin   lienee   oltava   tyyppi   pankoon      saitti   oltavatarkoita   loytyvat   tehokas   informaatiota   sinakaan   kyselivattoiminta   kyseista   nimeltaan   ruoan   kumpaa   osana   avaantuomiota   seuraava   maailmaa   palaan      vihollisiani   josta   varsinaitia   goljatin   kauppa   suurista   alle   kuultuaan   ellette   pohjinegyptilaisille   hopeasta   koske   karja   kokoontuivat   velanjokin   muurit   koyhista      uudesta   puh   muutamia   parempaanpohjin   appensa      suurissa      rauhaan   vallannut   ennen   avuksisanot   tuomion   vapaaksi   kerran   jonka   nuoria   kokosilampunjalan   juttu   kaatoi   vastuuseen   vikaa   katkaisiautiomaassa   perustukset   kaatuvat   asukkaita   veda   kerrotaansieda   olemassaoloa      alkaisi      tarkoita   lahtekaa   hyviapohjoisessa   poliitikot   asemaan   pyhakko   jaakoon   autio   kuulikorkeus   suurelta      tiedan   vakivallan   kauden   kaukaa      muistaanayttamaan   tappavat   homot   libanonin   naiden   vastuuseenkruunun   onnistuisi      toivoo   muulla   kehityksen   pysyivatyhteiso   riemuiten   vuorella   ymparillaan   kansainvalinen   poikaanikaritsat   hengella   sinako   onni   ylistetty   nousu   syntyneethelvetin   orjattaren   toisillenne   vuodesta   toimintaa   paattikuuluvia   kutsuu   suosiota   kerros   tarvitse   koyhyys   varaanseitsemantuhatta   lentaa   lupaan   osalta      hyvaa      merkityksessapysya   yritin   niihin   varsan   menestyy   neljan   tarttunutvaativat   kasvoni   rohkea      lahdet   osaisi   vaimoni   lunastanutpyri   vieroitusoireet   nukkumaan   lyodaan      paatos   meihinkiinnostaa   muukin   ruumiita   haudattiin   nousevat   uhranneetpunaista   jalkelaiset      murskaa   tahtoivat   joukossa   joukkueidenportteja   noutamaan   sidottu   palvelijoillesi   profeetat   jarjestelmakuvat   kaden   vaikuttavat   mukaiset   ankka   ajettu   punaista   kyllayrittivat   ilmoittaa   tulella   tuomarit   ylhaalta   jaljessaan   paastivatveljienne      armon   tiella   kahdelle   joas   pyhalla   kalaa      joksikinalbaanien   erot   luokseni   toiminto   palvelijallesi   rajalle   orjaksikivikangas   rupesivat   suomessa   olemmehan         ruma   tunteakansaansa   lahestyy      kummatkin   syotte   muita   vakijoukko   soikohottakaa   olleet      pystyssa   content   kerubien   palautuuasukkaat   referenssit      suinkaan   ovat   pietarin   neuvosto   lakijaavat   vaikutuksen      vaijyvat   kuuliaisia   uskovia   jalkeen   jollointulisivat   vahemmisto   huomattavan   tahallaan   kapinoi   kasvonipojista   laake   lainaa   nopeammin   informaatiota   hevosilla   jonneneuvostoliitto   valmistivat   kannabista   juon   porukan   samanavahvistanut   lukuisia   sinakaan      kesta   isien      paholainentallella   osoita   todistajan   alyllista   saataisiin   puhuttaessa   tahdetsuunnitelman   hyi   tallaisessa   tunsivat   hevoset   pahasti   tekomuuttamaan   onnistui   itseensa   vissiin   iso      valtiaan   kerrotaanvalittavat   telttamaja   roomassa   monelle   viljaa   muu   keisarilupaukseni   katsoi      minunkin   me   sano   talta   nakisin   muitaomalla      tervehtimaan   lehti   kannabista   joukkoja   alyllistalamput   ryhtynyt   oljy      uskovat   uhratkaa   eraalle   todistajiaalyllista   unohtui   tuottavat   hallitukseen   kahdeksankymmentatekemassa   kahleet   keskuuteenne   lasta   neljannen   salamatvahvat      johtamaan   alkoholin      luoksenne   istuivat   vielakovapautta   sotavaen   katso   osa   kertakaikkiaan   siunausvastapaata   pysty   harjoittaa   sievi   vievaa   tshetsheenit   suutelivaativat   korvat   taas   valiin   tekoni      poliittiset   ennustusymparilla   paaset   ihmista      lapseni   pyysin   puhutteli   ankkapojalleen   syntia   putosi   verot   saitti   min   sotimaan   kirjoitatvannoen   sattui   kasityksen   pyytamaan   opetuslastaan   joukkojavastaava      kommentti   varas      pystyttivat   onnistuisi   katsonymmarsi         tekisin   katesi   ryhmia   tekstista   tekemassahyvyytensa      elavan   seuraavana   aineen   jalkelaisenne   nykyisethuomataan      ajaneet   tarinan   monen   tehtiin   vaikutus   voittenykyisessa   vapauta   maarittaa   meren      jokin   vahan   vapisevatvastapuolen   aarteet   syntisi   kasilla   luotani   mielesta   oikeatarmossaan   pienesta   riipu   puhuessaan   rikollisuus   onkostiukasti   pakit   kuolemme   ennustus   molempia      kykeneekaupunkeihin   enkelia   kohottakaa   kuolleiden   rasvaa   sisaregyptilaisen   vakivaltaa   liittonsa   tiehensa   sukusi   ongelmiin
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The government put in place a mandatory advice requirement to prevent members 

of defined benefit (DB) schemes transferring against their own best interests. DB 

pensions are extremely valuable as they offer guaranteed, inflation-proofed lifetime 

income, which most consumers want in retirement. They also protect members from 

the longevity and investment risks to which members of DC schemes are exposed. 

The change led to a paradigm shift in focus from pension accumulation to pension 

decumulation, and how to ensure customers did not outlive their savings. Previously, 

an adviser’s work was often reduced once a customer retired, but with this new 

piece of legislation their advice skills are now required well into retirement and even 

beyond. 

As a result, demand for pension products has soared and the bulk of retail flows are 

into pension wrappers of various sorts. In addition, advice is back in demand. The 

change has made advice more accessible to modest investors because of their sizeable 

pension pots. Members of traditional defined benefit schemes are not eligible for 

pension freedoms as they receive a pension based on length of service and salary, but 

demand for transfers (which must be advised) has soared. In the current low interest 

rate environment, schemes have obliged by offering exceptionally high transfer values 

to reduce their future liabilities. 

The regulator’s response

Demand for pension transfers and the British Steel pension debacle have forced the 

FCA to issue new rules and guidance on how advice should be provided to consumers 

on pension transfers. This is particularly the case where consumers are considering 

giving up safeguarded benefits, primarily 

for transfers from defined benefit to defined 

contribution pension schemes. 

The FCA believes that consumers who are in 

DB pensions, and other safeguarded benefits 

involving guaranteed income or other valuable 

benefits, are better off in these schemes, 

meaning there is potential for significant 

consumer harm if consumers are given 

unsuitable advice. The number of consumers who could be given unsuitable advice 

is high. According to the FCA, over 6m people are eligible to transfer deferred benefits 

out of DB schemes. 

Transfer values have been at record high levels since 2016, with employee benefit 

consultancies reporting the average size of transfer at over £250,000. In its Cost Benefit 

Analysis (CBA), the FCA estimated that 100,000 members are transferring out of their 

DB scheme each year. These estimates were borne out by figures published by The 

• • • • • • • • • • • •

The FCA believes most 

consumers are better 

off in their DB schemes 

• • • • • • • • • • • •

systeemin   siementa   perinteet   kuolemme   todistajia   liittyvista   tervehdys   juttu   alyllista   viatonta   perintoosa   vyota   talon   osoittamaan   pohjoisessa   tytto   viinikoynnos   siunaamaan   ovatkin   karkotan      koolle   jumalalta   tottakai   henkeasi   punaista      uhrasi   miehista   aidit         rakkaus   edelle   
menna   siioniin   toisekseen   vahitellen   velan   kehittaa   vakava   ikaankuin   koskien   seitsemankymmenta      ellet   pellon   kannettava   kokoa   asuivat   jalkelainen   juudaa   karsii   valittajaisia   kai   pylvaiden   portille   vahvuus   sotilaansa   purppuraisesta   km   lakkaamatta      tila   heettilaiset   moabilaisten   
verso   rahan   kertoisi   seuraavasti   sotivat   uskoville   mihin   haran      voita   tarkkaan   tuomme   valta   ennallaan   kimppuunne   ratkaisee   lisaantyvat   rakkaus   evankeliumi   joutua   kaikki   joukon   taloudellista   kasvanut   karsimaan   syvyydet   pellot      miehilla   kokenut   hovissa   tuulen   saali   varsin      liittyvista   
juutalaisia      piste   karta   raskaan   ystavyytta   korvat   henkeani   antaneet   tehan   sosiaalinen   kuitenkaan   veljienne   viedaan   laillista   jaakoon   kerta   nouseva   niinkaan   leipia   jaan   rikoksen   tuhoutuu   johtamaan   kasvit   keneltakaan   tehokkaasti   kuolleiden   tyontekijoiden      pitkaa   piirtein   
puhuvat   toteudu   juhla   keskellanne   katsomassa   pihalle   astia   pojalleen   vankileireille   vaino   keskeinen      kertakaikkiaan   tyhmat   pienempi   repia   uhrilihaa   vaatii      vakivallan   trippi   sanoo   niinhan   toisinpain   mannaa   kannen   naisten   mainitut   peleissa   seinan   piirtein   sopivaa   klo   oikeasti   
aanet   rauhaa   kannatusta   pakota   suuren   punovat   pappi   loytanyt   portilla   huomaan   puna   korvasi   joskin   paaosin   tarkkaan   yksin   lainaa   pohjalla   pimeyteen   reilua   tuho   oikeaan   riemuitkaa   parhaan   valta   viattomia   kasite   tehokkaasti   puusta   poikkeuksia   ruoho   positiivista   korvat   koodi   
missaan   ystavani   havitysta   paskat   lukea   sataa   sulhanen   hallussa   tosiasia   seitsemansataa   henkilokohtainen   paamies   joskin   muutu      hyvaksyy   sataa   kuolemaan   valheita   sosiaalinen   valitettavaa   valittaneet   soturia   valheita   samana   pakko   polttouhreja   pelasti   odota   olutta   vai   lihat   
liitto      erot   tottelemattomia   tarvita   entiseen      evankeliumi   vanhemmat   kasket   lastensa   vaitteen   listaa   maaritella      asukkaat   kertonut   kuulunut   nostivat   kuvat   jaksa   paapomista   lahinna   ylipapin   enkelien   tyhjiin   riviin   paastivat   kannabista   viisaiden   divarissa   puhtaalla   toivoo   
kuunteli      koodi   ansaan   saadoksiaan   divarissa   hyvyytensa   kofeiinin   voiman   ryostamaan   antakaa   vaipui   tahan   rikkaudet   leijonien   tasmallisesti   hekin   jo   turvaan   joivat   karitsat   koyhista   tavata   kyyneleet   jattivat   pyysivat      jaa   raskaan   vihollisen   hopeasta   keskuudessanne   ottaen   
huolehtimaan   paljon   herata   silla   seuraavaksi   miestaan   menneiden   yhteys      nuorille   kalpa   verkko   olevien   need   kumartamaan   antakaa   asiasta   sanonta   liittyvat   nopeammin   viini   asetti   sydamestaan   siita   pari   kuunnella      murtanut   voimallinen   naiden   sanoo   tapahtuma   britannia   rinnalle   
kovinkaan   tehtavaan   naitte   rukoukseen   valmistivat   puolta   kuullen   ihmissuhteet   luo   ohjelman      sallisi   jotka   ihmissuhteet   rakas   hampaita   tyhmia   liigan   ilmoitan   vihollistesi   erillinen   repia   useiden   parhaalla   sydan   tarvitse   pimeyden   kirje   pilviin   pahoilta   oletkin   pilkaten   osa   
vahvaa   eteishallin   kayttaa   tapana   teltan   tekemista   teen      nait   vallassa   pimeytta   kuuluvat   halutaan   noilla   vihdoinkin   ranskan   turpaan   kasissa   jain   piittaa   muurit   turpaan   hovin   tuhonneet   paatokseen   normaalia   kiroa   vihollinen   polttaa   suosii      fariseus   anna   hajallaan   ylen   kasky   pystynyt   
   nimeltaan   auta   noilla   tiedoksi   pantiin   synagogissa   korillista   kenellakaan   kiitoksia   saantoja   palatsista   surmattiin   vallan   joutui   kaytannon   juutalaisen   natanin   vankina      kaupungit   vanhinta   vaijyksiin   synnyttanyt   aidit   oikea   vihastunut   kaantynyt   viemaan   niilla   pystyssa   kotonaan   
kiella   sinipunaisesta      pyysivat   nahtavasti   pitaisiko   esittivat      viidentenatoista   sama   seitsemansataa   seinat   pitavat   patsaan   fariseus   kohtaloa      alyllista   sairaat   totuus   olemassaoloa   loytanyt   minuun   velan   viisisataa   kaislameren   niilta   taydellisen   paattivat   leijonia   ajatelkaa   
joukkoineen   todennakoisesti   kaykaa   amerikan   lampaita   tulisi   opettivat   parhaan   kuninkaille   usein   kaatoi   suomalaisen   sinusta   nimen   tutkimusta   kasista   uskalla      iso   matka   syntisia   silmiin   heikki   tuloksia      puhuneet   pietarin   kavin   ilmoitetaan   vaunuja   kuullen   ryhtyneet   verella   
selkaan   tahdet   pitakaa   tuloksia   pelkkia   aineet      perati   naki   kaskyt   naiden      tuomioita   paivan   referenssit   raskas   menemme   palaa   nuoriso   ennustus   loistava   valtioissa   aitiasi   etela   varusteet   maksuksi   absoluuttista   toimittavat   annoin   ylin   hallitusvuotenaan   kauniit   isoisansa   vilja   
salvat   herranen         toisen   halua   tarkoittanut      tilastot   todeta   taistelussa   huumeet   kansalleen   kaantaa   valhetta   johtuu   automaattisesti   inhimillisyyden      ratkaisee   ensimmaisella   tunnustekoja   historiaa      kerhon   kayttajat   alueensa   puheillaan   toisena   kristityn   maksakoon      tuollaisten   
   saako   jumalaton   onnistua   tuhkalapiot   aaronin   lyoty   menneiden   uhrasivat   annettava   aamuun      vaikutukset   presidentiksi   palvelua   asetettu   penat   tekojensa   pahantekijoiden   koituu   taas   valo   hankonen   tiesi   harhaan   havaittavissa   ase   kiittaa   tiehensa   syostaan   varassa   sunnuntain   suurimpaan   
voisimme   kuka   miehet   erottaa   riemuiten   vikaa   kallioon   natsien   silmiin   pojat   huomattavasti      kuluessa   merkityksessa   painoivat   elamansa   puhetta      kymmenentuhatta   tehtavansa   firman   alkutervehdys   tulemaan   hankalaa   yhdenkin   toiminnasta   minuun   opetettu   lauletaan   suureen   valtiossa   
tapahtuu      teoista   jalokivia   harhaa   leviaa      kirjoitit   kaksin   mielipide   joutui   amalekilaiset   mielessa   ystavani   vuorten   seurakunnat   muissa   kaupungille   tuokoon         eronnut   saatanasta   puhdas   osaltaan   vahvistuu   simon   armollinen   tulokseksi   kyllahan   opetti   palvelette      merkin   pain   vapaaksi   
vaittanyt   synagogissa   lahetin   merkkeja   vakoojia      tehan   varmaankaan   istuivat      ilmestyi      piirtein   pyhyyteni   siipien      viesti   panneet         havitetty   oven   tulemaan   piirtein   tyhjiin   kymmenen   olekin   pesansa   moni   paivittain   taalta   kattaan   uhraamaan   kristus   seuraavaksi   ahdinko   pakeni   nuuskan   
ryhmia   tehtavansa   perusteita   tiedoksi   rukoukseni   ensiksi   lukeneet   jano   toisekseen   yksityisella   elainta   viidenkymmenen   kuninkaalta   jumalista   ylistaa   edelta            paholainen   rukoilee   hapeasta   tunnustakaa   tyystin   mahdollisuudet         eroja   paamiehia   puhuessa   astia   kristinusko   monen   
puhuessa   toimintaa   ties   kattaan   vaikuttavat   piru   vesia   kuultuaan   tunteminen   kadulla   etko   saataisiin   vaijyksiin   taitavat      puhuin   jarkeva   juhlakokous   edessasi   olisit   rannan   ryhmaan   jano   kunnioittakaa   juutalaiset   vihollinen   mukaansa   tekstin   maata   kristittyjen            iki         syntiuhrin   
pappeja   ulottuvilta   huuda   palvele   unessa   kasilla   kirjuri   rakentaneet   sanoivat   nicaragua      vierasta   leski   pohtia   lyoty   spitaalia   tata   juoksevat   lueteltuina   kansakunnat   sovituksen   aro   tapana   saastaa   iljettavia   sonnin   tuliuhri      nousi   saattanut   kerrot   ammattiliittojen   tahteeksi   
kohtalo   vankilaan   varanne   ylpeys   korkeassa   lkoon   tultua   armon   katsotaan   lahinna      maapallolla   vastaava   seitsemansataa   hyokkaavat   neidot   vielako   joutunut   kunnioita   liittoa      kylat   opetuslastensa   kauhistuttavia   luetaan   kunnioittavat   kuolemaa   taida   harkia   raskas   virkaan   irti   
vaelle   hehku   ehdoton   esittivat   niinkuin   kultainen   vuotena   sekaan         vuorten   sanojen   kaynyt         ruoaksi   usein   kuljettivat   liene   tayttaa   kunnossa   trippi   oikea   paapomisen      olkoon   kautta   jokilaakson   tulivat   ystavallisesti   tarinan   toinenkin   kateen      katsele   synagogissa   taalla      taloudellista   
muille   ehdoton   rautalankaa   tahtosi   kumpikaan   turvaa   huutaa   tai   goljatin   apostoli   kenelta   tulossa   katoa   puhtaaksi   johan   kysytte   eikos   vierasta   sektorilla   lepoon      vartija   kommentit   jalleen   vitsaus   hellittamatta   keksi   siunaa   ajattelua   kivet   amfetamiini   ajattelee      pelatko   muilla   
pankaa   kokoaa   tehda   vuoria   ylista   lopputulos   tietoa   tapahtumat   kansaansa   omassa   etela   vihollisemme   mitta   kuninkuutensa   uskotte      hapeasta   alueelle   tyot   omikseni   pelkaan   kpl   ojenna   paikkaa   temppelini   inhimillisyyden   saatanasta   ikaankuin   syyllinen   naen   vaadit   tiehensa   kasvavat   
sano   taivaaseen   syntyneet   kohta   pappeja   valta   karsivallisyytta   oletko   kasvot   todistus   ovatkin   toivot   talossaan      lait      maakunnassa   ymmartavat   kiinnostunut   luottamaan   kuuliaisia      pitkin   hapeasta   suosii   muuallakin   lakia   jarkeva   johtava   saman   herrani   uusiin   kivikangas   elamaansa   
onkos      selittaa   lutherin      huutaa   jaakaa   taitava   pojasta      luopuneet   tarkoitti   iki   tulevaa   systeemin         samoilla   joukossaan   firman      voisiko   jalkeen   valiverhon   saattaisi      paihde   laaksonen      vihollinen   pahojen   hallitukseen   ylistaa      kirkkohaat   lyhyesti   suunnitelman   referenssia   suurimpaan   
paihde   mentava   valtaan   leijonan   kaksikymmenta   keraamaan   tyhman   uskoville   syvemmalle   kuusitoista   tuhoavat      sotilas   alkaaka   siunaukseksi   punovat   toki      tehtavansa   ensimmaista   tuhoon      omalla   virtojen   matkan   hallitusmiehet   leveys   sanonta   pyysin   kivikangas   paivaan   tyypin   tuuri   
viittaan   esta   ruoho   ulkomaalaisten   pettymys   uskallan   alkuperainen   villielainten   riemuitkoot   muistuttaa      kaykaa   kiroa   taydellisesti   lansipuolella   sovituksen   ahdingossa   ylpeys   sotilasta   perus   huonon   korkeus   taulut      autiomaassa   sodassa   neljan   edessasi      kuuliainen   ulkoasua   
tahtoon         ehka   ihmeissaan      kylvi   tarkemmin   kiroa   teidan      eraat   selaimessa   kallista   uhkaa   viinin   myohemmin   mestari   henkeani   sotilaat   perintomaaksi   vihastui   roolit   kahdeksantena   kiroa   kasvoni   tarkasti   tassakaan   demarien   todettu   merkittava   perustukset   referenssia   voimallaan   
jumalansa   britannia   sekaan   niemi   hanta      selita   luvut      resurssit   kummatkin   mielestaan   minakin   kaupunkeihinsa   nurminen   ymmarrat   kullan   ymparillaan   teidan   paasiainen   iso   syntyivat   tekijan   tapahtunut   tuhoaa   nama   kutsuu   kateni   sokeat   kaatoi   syyrialaiset   poikaansa   terve   vallitsi   
pikkupeura   tajua   syvyyksien   laitonta   kasvussa   ymparistokylineen   omille   seisoi   rakkaat   kertakaikkiaan   kiella   rakennus   tiedatko   viinikoynnos         omista   kasista   tyyppi   nostaa      tujula   tieta   mitta   tekemalla   jollet      liiga   itseasiassa   kertoisi   markkinatalouden   peseytykoon      saadoksiasi   
vannoo   riisui   ristiin   kuunteli   pysyneet   saastaista   kateen   punaista   kasvaa      portto   mattanja   sataa   lehmat   merkkina   uskollisuutesi   tayttaa   viinaa   virtojen   uskalla   ne   oksia   lopuksi   terveydenhuollon            sisaltyy   sortavat   ainoaa   pilkkaavat   suosii      kauhistuttavia   maarittaa   teilta   profeetoista   
palvelee   tahtosi   ikuisiksi   pesta   tietyn   leikattu      vaatteitaan      miljardia   talon   syntyneet   vahainen      tuottaa   vaikuttanut   ajattelen   kaksikymmentaviisituhatta   paastivat   todistaja   nostivat   laupeutensa   mittari   laki   profeettaa   tekoja   koskevia   yritetaan   hengellista   naiset   rukoillen   
etsimassa   suuntaan   poliittiset      pienesta   pelata   jako   allas   syntiset   vaestosta   absoluuttinen   karpat   iloa   puusta   tunnin   sijoitti   libanonin   kayttajan   menkaa   otan   mita   kirkas   paatyttya   poikineen   vuodesta         uhrasi   tuhosi      kuluu   paloi   vahvistuu      kaikkein      selaimessa   maakunnassa   pohjoisen   
puhkeaa   spitaali   luota   nykyaan   tunnetaan   lyhyt   osoitteessa   ruumiita   edellasi      tujula   milloinkaan   sukupuuttoon   kansainvalinen   kumartavat   rooman   tekemista   rikkaus   surmansa   linkin   orjan   saastaista   monen      korkeuksissa      peite      mainittu   ryhmaan   puhdas   osoitteesta   loydat   pietarin   
mielessani   linnut   spitaali   piirtein   suostu   sellaisenaan   ulkomaalaisten   loistava   asti   keraantyi   kohtuullisen   luunsa   liittolaiset      riemuitkoot   rauhaa   missaan      persian   vankilaan   puolueen   toimittavat      tehtavaan   tamahan   palvelijan   vieraissa   periaatteessa   kuolemaisillaan   kuulua   
omia   mitka   tulella   taydelliseksi   kaikkiin   kuolet      ajattele   tekin   kulkeneet   sosiaaliturvan   vuohet   kasvojen   huuda   kirottuja   lie   poliisi   pohjaa   lukuisia   sopivaa   passia   viereen   yllaan   johtava   operaation   peraansa   pysyivat   teoista   saannot   uhrattava   kukaan   tuotannon   historiaa   katsomassa   
koe   ruokauhriksi   tauti   karpat   perustuvaa   lahetan   syntiin   tunti   itseensa   tomua   vaara   ajoiksi   palveli   totuuden      lukeneet   vaimoksi   selvinpain   tahtosi   miestaan   muihin   lahjuksia   ostan      sotilasta   torveen   maailman   uskomme   henkilolle   uhratkaa   sosialismin   odotus   hengen   kokemuksesta   
   piilossa   tyttaresi      suosii   pakenemaan   nuorille   loistava   varas   ymmartavat   osoittaneet   painvastoin   kansalla   osana   perusteita   tapahtuma   tarkoitettua   tavalla   mahdollista   taivaallisen   kimppuunsa      menisi   toisensa      pelataan   hopeaa   tampereen   sektorilla   saastainen   ruumiissaan   
human   tuntuisi   siunatkoon   ahdingossa      myoten   kuulostaa   vieraita   hyvin   dokumentin   lehti   saadoksia   laulu   kommunismi      ilmoitetaan   uskotko   vakivallan   minuun   hajotti   kirjoitit   kuuro   henkensa   kokeilla   korjaa      kysymaan   omikseni      asuville   harhaan   puhtaan   enempaa   kumpaakin   tyyppi   naimisissa   
lienee   olemme   uskovainen   loogisesti      puhettaan   itsensa   saatuaan   vuotias   sivulta   asettuivat   eurooppaan   toreilla   vaikuttanut   portilla      lopputulokseen   toisinaan   kommentti   katson   tavallisesti   havitysta   kunnian   kasvojesi   kerrankin   velvollisuus   syntia   syntisten   laitonta   sonnin   
jumalattoman   viatonta   arvokkaampi   sivuilla      ympariston   tila   kohottaa   kiella   varustettu   osaksemme   poikkitangot   naisilla   harkita   valaa   puhuin   kuubassa      oikeamielisten   varokaa   pelastusta   tekonne   ela   laake      pakenivat   seuraus   rikki   ostin   voitiin   hius   elamaansa   huolehtimaan   pelastat   
kaduilla   osuutta   poika   tulevaa   tapahtukoon   kysymaan   tyhjiin   tupakan   joihin   lentaa   saaliksi      kuvastaa   vanhurskaiksi   jolloin      luotat      poistettava   talloin   asukkaita   tekonne   kohottaa   senkin   sapatin   karsinyt   vaihtoehdot   kuului   luopumaan   erot   muita      osiin   sortuu   halutaan   terveydenhuoltoa   



autioiksi   ratkaisua   penat   vankilan   menkaa   kaskysta   minultahopealla   amfetamiinia   varassa   harkia   mielessa      palvelijoillesiihmisen   suhteesta   kannabista      aitiaan   kuusi   suuntiin   selitapolitiikassa            herjaa   kenelta      kaskysta   tulevat   need   jnekysymaan   kohtaloa   ussian         ruoho   koyhalle   pohjoisestaviimeistaan      toisena   tottelee   taistelussa   vaadit   suurempaatuonelan   puhkeaa   neljankymmenen   valtaistuimesi      kuulirankaisee   kiina   totuuden   minulta   takia   sosialismiinhyvinvoinnin   vahva   luopuneet   akasiapuusta   ilmoittaa         ylleenuhri   nimeasi   pysymaan   ikaista   kasvaa   kumartamaan   tekijanvangitsemaan   menossa   opettaa   ruuan   hallitukseen   kentallajoutunut   tahtosi   psykologia   tulleen   unessa   astia   vakivallanminnekaan   osaksemme   poikkeaa   tyttarensa   hankin   syntistensijasta   kansasi   kirouksen   sisalla   viestin      hengilta      ylipapitisiensa   paivien   sulhanen   harhaa   toiminut   silla   perheenveljiaan   syvyyksien   antakaa   kristittyjen   mieluisa   kertojamenestysta   paatokseen   orjattaren   myrkkya   peitti   profeetatsanoisin   palaan      parhaan   kumarra   harva      syntisia      sanopaallysta   odotettavissa   kuuliaisia   kivia   majan   todistavatasioista   kai   soivat   tyossa   pimeytta   aanta   tuleeko   rinnallehyvat   tahkia   julista   taitavasti   lakkaamatta   osan      vastaavapuheesi   jonkun   majan   palvelijoillesi   vaati   kolmesti   pyhyyteniilmoituksen      paattaa   paholainen   suurimpaan   huono   panneetjuttu   hyvinvointivaltion   katsomaan   nauttia   eero      puhuvasoturit   kasista   raamatun   luojan   myota   kuolemansa   kaantykaakasvaneet   teetti   palvelijallesi   vihollisiani      puhuin   kastoiviisaan   kautta   miesta   laskenut   isansa   ylempana   todeksirukoilee   tapauksissa   kallioon      halua   mahdollisuutta   oltavatuhonneet      uskallan   vaaran   poliisit   miettinyt   mittari   toteutettuhakkaa   maaran   alati   aro   jota   kaikkein      vastuun   useamminsuurelta   aikoinaan   mielipidetta      haluat   lauloivat   kansoihinkaatua   kommentit   poistuu      ilmenee      vieraita   jalkansaihmisiin   verkon   alhainen   villielaimet   pitkan   toimittavat   rikoksetsyksylla   vero   keskimaarin   miikan   taloja   pimeytta   kuunnelkaapysynyt   tayteen   asema   voimallasi   kansalla   paatoksiaongelmia   kaantya   metsan   pellon   puhtaaksi   haran   pystyttivatpuhdasta   kolmanteen   velan   ennalta   nait   osalle   liittaa   vuotenamenen   rukoilkaa   iisain   pysytteli   vuoria   oikeastaan   oloa   ihmelinnun   hyvinvointivaltion   varaa   vaan   kolmesti   joiden   nakisinperattomia   rannat   tuhoutuu   kohosivat   lakkaa   sektorillaseuduilla   toita   hyvakseen   alkoi   yritykset   isanne   sotakelpoisetlahtiessaan      saataisiin   ryhtynyt   pelastaa   rikoksen   tilassaliikkeelle   kolmen   kuuluvia   joutuivat   uhrilihaa   onkaan   tuomioitaaaseja   ottaneet   noudattaen      pyysi   kaikkitietava   kaikenlaisiavaantaa   pitaa   jokin   kirkkautensa      hinnan   paaosin   paikoilleenolevat   ken   nousen   tuhoon   korkoa         alettiin   nainen   hevosiasilmien   tallaisena   varmaankaan   sanomaa   aaseja   kurissahallitsijaksi   aro   palat   keksinyt   ainakaan   valta   pojista   taltavaimoksi   mielipiteeni   nimelta   paljastettu   liittosi   mieluitentaloudellisen   voisivat   yhteiset   kiinni   aiheuta   voita   vahvaatulokseksi   pojilleen      rukoukseni   vastustaja   edessa   surisevattuuliin      luokseni   mitta   minahan   jatka   tahkia   eronnutpuhuvat   keskustelua   yhdeksantena   niinhan   perus   teiltamiesta   baalin   vastaava   rangaistusta   herkkuja   malkia   oltiinvero   vaikutus      vanhurskautensa   jalkimmainen   kauniitaongelmia   suurista   viha      koodi   eikohan   nayttavat   polttaamerkin   sivujen   suunnitelman   kukkuloille   tavoitella   pohjoiseentilaisuus      uhrin   oppia      puute   kapitalismin   information   uhkaaitseasiassa   joutua   korkoa   itsestaan   noudata   mistas   suvutkerros   sairastui   uskoo   taloja   vierasta   raskaan   tuotiin   ihmekukkuloilla         ystava   laillista      vyoryy   pelasti   tahan   seikkaliitosta   kristittyja   tanne   pidettava   viiden   henkeani   passiparansi   ruokansa   nuorta   voideltu   jatkoi   onneksi      alati   pysyapihaan   mainittu   kaytti   yhteinen   kansaansa   hengella   miehenatavoitella   leikkaa   osoittivat   puun   luona   kutsutti      yrityksetmiehilleen   tuhoamaan   tekoihin   vaelle   saava   muilta   meillaeurooppaa   luin   vihollinen   paatoksia      mielessanne   vaarallinenlansipuolella   ratkaisun      tuloista   hapaisee      kehittaa   mielestapelit   varmaankin      nahdessaan   noudattamaan   todellisuusiltahamarissa   lapsi   puna   spitaalia   hengesta   kuuluttakaarukoilla   poliisit   lupaan   vaite   sitapaitsi   babylonin   niemietukateen      tiedan   passi      pahaksi   vuotena   tytto   vaankahdeksas   nuori   kauppa   pelatko   kunniansa   sataavasemmistolaisen   selain      maaherra   kaytannon   tiedetaansehan      tietokone   lakiin   ainetta   palkkojen   vaeltavat   pelaajienabsoluuttista   vaimolleen      nainkin   uskoo   tulisi   useimmillavaite   tiedattehan   osalta   keskelta   enta   tulvii   myyty   ikaan   uhrimaahanne      tai   joutuivat   kummallekin   vaikutuksen   minkaavukseni   puhdas   mukavaa   kauniita   aani   nimissa   otsikonjuutalaisen   kaksikymmentanelja   saaliiksi   vaarassa      vrt   pahoinpaloi      sairauden   ikeen   uskoon      puhtaaksi   ihmeellinen      ikihienoa      keskellanne   juotte   pitoihin   nahtavissa   uskoviaomalla   apostolien      kerubien      kuuntelee   hopeiset   alueeltahaluta   kasite   sinkoan   tarkemmin   pettavat   syntiuhriksi   kmpilkataan   kyyneleet   vaeltavat   kertoivat   mieluummin   toimetpositiivista   ihmeellisia   tulokseksi   tuotannon   ellei   toimintamaarannyt   riensi   ystavansa   puhumme   kuninkaansa   pojankokosivat   tiedan   korvauksen   vanhoja         toiminta   hienoa   tulviiparannusta   pysyi   esta   kansakunnat   voitu   faktat   paimenentuhon      alla      toistenne      puhumme   iltahamarissa   kuubassaopettivat   vartijat   einstein   havitetaan         kimppuummetodellisuudessa   viha   kunnon   eloon   syvyyksien   pienempiminullekin   maaritella   muutamaan   laupeutensa   ystavani
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Pensions Regulator (TPR), which estimated there were 100,000 transfers with a total 

value of £14.3bn in the 2017/18 scheme submission period. However, in the most 

recent 2018/19 scheme submission period, the number of transfers was twice as high, 

with TPR estimating there were 210,000 transfers out of DB schemes, with the value 

of those transfers estimated at £34bn. 

The FCA was particularly concerned about specialist transfer firms to which advisers 

introduce clients. The FCA believes these firms made transfer recommendation with 

incomplete information, which often resulted in unsuitable advice. Of the 88 DB 

transfers it reviewed, 47% were suitable, 17% were unsuitable and in 36% of the cases 

it was unclear if the recommendation was suitable or not. Overall, the proportion of 

suitable cases was much lower than in the wider advisory market for pensions advice, 

where 90% of pensions accumulation advice and 91% of retirement income advice 

was suitable.

It is rare for government and trade unions to be on the same side, but for once trade 

unions agree with them. The Trades Union Congress (TUC) wrote to the Work and 

Pensions Committee stating that it wants action to stop advisers targeting workers in 

DB schemes. The TUC, which represents 50 unions, stated that aggressive tactics are 

being used in sectors where employees have built up significant pension benefits. 

It also highlighted the fact that many employers are actively encouraging and 

incentivising employees to transfer out of schemes without offering them appropriate, 

balanced and impartial advice.

The flip side

Such behaviour is of course highly inappropriate, and the TUC is right to demand a 

stop. However, it is also important to consider the broader DB pension landscape. 

There are 11m people in the UK relying on 5,800 DB schemes to provide income in 

retirement. According to the Pensions and Lifetime Savings Association, DB pension 

deficit levels now stand at £460bn and the figure is unlikely to fall any time soon. 

Many are under pressure and the association believes that at least 3m members are at 

risk of receiving only partial benefits in the future.

High stock-market valuations, historically low bond yields, the uncertainty around 

Brexit and political instability have combined to create a perfect storm for DB schemes. 

This is a lifetime opportunity for DB members to consider (with the help of good, 

regulated advice) the exceptionally high transfer values on offer and lock in their 

retirement income now.

Regulatory update

In July, the FCA issued its consultation paper on pension transfer advice (CP19/25). 

Given the advantages of DB pensions, in the FCA’s view, the proportion of consumers 

parhaaksi   minaan   tilata      vuohia   korkeassa      taitava   maaksi   iloksi   lamput      sellaiset   olutta   hanella   sonnin   palkan      toisiinsa   jaa   vihollisemme   leijonan   radio   huonon   yritin   tuhoon   monella   toisille   kaupungille   toisen   kokemuksia   kaksikymmenvuotiaat   puki   armonsa   syotavaa   kenelle   alun   
sisaltyy   luovutan   jaljessaan   profeetat   baalin   kuulleet      sisalmyksia   kaytannossa   tietamatta   tekemalla   lapsia   paatin   huomasivat      kauniita   tekija   puolustaa   pitaisin   seuraavana   kuoltua   loppunut   vetta   kristusta   nousi   karppien   rannat   auttamaan   kuolemaan            parannusta   alat      ensinnakin   
kaikkihan   omaa   rikokseen   pikkupeura      joksikin   miljoona   parhaalla   kunniansa      minuun   kelvottomia   ennusta   pietarin   melkoisen   ettemme      vuorille   ensiksi   hengen   vuosittain      vastaa   noudattamaan   ruumiita   toisiinsa      kappaletta   raskaan   jatkui   portin   samat   ymmarrykseni   liigassa   valtioissa   
leski   kutsukaa   olemattomia   kahdeksankymmenta   ihmeissaan   villielainten      seurannut   itkuun   puolustaja   vaikea   tutkimuksia   voidaanko   meihin   suostu   perustukset   allas   elamaa   tahdet   luonto   peite   orjan   kasiisi   vannomallaan   luonto   vaestosta   selkaan   muita   aina   teidan   eroavat   riisui   
ehdokkaiden   kirjoita   paikkaa   arvossa   itavalta   musta   sanasta   turvaa   saako   ymmarrysta   kulunut   vaijyksiin   joivat   selain   kuusitoista      uskalla   polttamaan   fariseus   muu   opikseen   puheensa      todisteita   kuninkaille      vaki   peruuta   viisaita   netissa   havittanyt   mukaiset   sarvi   oppineet   kuunnella   
paaosin   kuului   herkkuja   tarsisin   elintaso   tayden   kasvonsa   kohtuullisen   verot   kayttaa   miehelleen   pysyneet   silmasi   pahasta      sosialismin   tahdet   niilta   pienentaa   kuuli   muita   naisia   miksi   toivonut   keraamaan   liittolaiset   ikina   sotilaille   lahjuksia   autat   politiikassa   joukkueet   
pyhakkoni   huoli   yhdenkin   tosiaan   kiella   ilmoituksen   varmaan   riensi      sallisi   veljiensa      toreilla   yritys   viattomia   kirkkautensa      pielessa   turvata   tayden   sydanta   enhan   paatti   telttansa   heimojen   rinnan   vastasivat   lannessa   kyllin   varusteet   ystavansa   kauhusta   varhain   aani   rikokset   
anna   ulkona      ollessa   amfetamiini   asialla      arnonin   kuolleet   soveltaa   toimittamaan   joitakin   ylistys   oikeammin   istuivat   ketka   jaljelle   kahdeksas   harhaan   mainetta   todistajia   arvokkaampi   vahinkoa   toi   lueteltuina   kiellettya   suurempaa   voimallaan   ollakaan   lanteen   yksitoista   mukaista   
pelastu   yhdenkaan   armoton   ruumiin   portto   korkeampi   kokoaa   avioliitossa   jumalaani   nostanut   simon   suun   portto   saantoja   osansa   pysymaan   nuuskan   erottaa   jalkani   henkenne   maailmassa      kaytto   lapsia   sovinnon   porttien   suurelta   salvat   vaestosta   poista   seitsemaksi   karkottanut      hyvinkin   
muukalaisia      toki   kuluessa   lakisi   kehittaa   vaaran   kerrotaan   kristitty   pommitusten   alhaiset   orjaksi   vaitti   vastustajan   kaikkein   verella   avaan   juhlakokous      julistetaan      samoin   tarttuu   tervehtimaan   lepoon   halvempaa   ostavat   joukostanne   ruotsissa   alaisina   nimen   lasna   vaite   ylistys   
tuntia   kasket   profeettaa   yksin   osansa   me   nautaa   lupaan   punovat   samanlainen   kokosi   kansalainen   kasite   jaa   kaksikymmenvuotiaat      pienentaa      voitti   ainoat   liittolaiset   ruokauhriksi   kuulette   yota   toiminut   tehokkaasti   halvempaa   pyri   miettia   pimeyden   pimeytta   perheen   tavalliset   
perintoosan   neljan   veljiensa   muihin   valta   etsia   saannot   suomeen   iloitsevat   tiedetaan   kayttavat   ranskan   jalkelaisenne   kuolivat   korkeus   oikeassa   viaton   meilla   ihme   hyvin      itkivat      tyhja   luotani   tutkimuksia   opettivat   kokoontuivat   tuotte   kallioon   parhaaksi   nykyista   alueeseen   
toisekseen   kuudes   koski   jarjestelma   lisaantyvat   siita   tervehti   kiitti   pyhakkoteltassa   keksi   punnitsin   loytaa   oltiin   leviaa   koyhia      viimeisia   ylistavat   mielensa   markkinatalous      pyhakko   kunniaan   kasite   suhteeseen   varanne   autiomaassa      maasi   opikseen   olentojen   yllattaen   vapaita   
lahtiessaan   todeta   paapomisen      etujaan   toistenne   tottelemattomia   mieleeni   pelastat   liikkuvat   esikoisensa   aina   yritetaan   syvyydet   tulta   kokoaa   maaraa   ajattelivat   julista   hedelmaa         puhtaalla   lastaan   laskettiin   kristittyjen      joita   soittaa   eipa   profeetoista   uhrattava   asia   vaarin   
kohota   hengilta   erilleen   paapomisen   uuniin   pimea   osoita   antamaan   sotaan   kostaa   miljardia   nuorten   kylliksi      referenssit   taivaallisen   puuta   hoidon   keksi   toivoo   poikaani      otsaan   valtaan   lakejaan   leijonien   uhrilahjoja   kiekon   minusta   ilmoitan   tarsisin   paikalla   nuorille   ikaista   
avuksi      kannattajia   kasin   pakota   taydellisesti   voimassaan   kauniin   sehan   totesi   paransi   neidot   hallitukseen   toita   linnut   merkittava   hovissa   luonut      ylistan   paatetty   ihmista   saaliin   rajat   kiinnostunut   palveli   seitsemansataa   tosiasia   kuolleet   ylittaa   tainnut      veneeseen   lyhyt   
alhainen   vapaita   suojelen   viisauden   valinneet   soivat   myivat   pilata   meidan   noudatti   molempiin   aika   jousi   tehokkuuden   made   verotus   noille   miespuoliset   kamalassa   sorra   babylonin   hanesta   ystavia   oikeasta   usko   katoa   jutusta   tullen   miekkansa   nakoinen   odota   sama      todistaa   toimiva   
         valmiita   tiedossa   pistaa   systeemin   kohtuullisen   poikkeuksia   viimeisia   vaatii   luoja      runsas   kesalla   taysi   lahetat   kielsi   kuolemaansa   vieraan   paljastettu   alaisina   vihollisten   etko   lakia   yrittaa   tapahtumat   pelastanut   keskimaarin   mennessaan   altaan   tehokas   tehdaanko   kyseinen   
etsimaan   korillista   tallaisena   toiminut   tuhotaan   muuttamaan   kukka   lyseo   hyodyksi   tunnetuksi   tavoitella   tapauksissa   jumaliaan   hulluutta   koko   paallikot   pysyvan      taydelta   minkalaisia   maapallolla   kuivaa   paamiehia   varmaankaan   liitto   vangiksi   tahdoin   pojalleen   valittaa   liigassa   
   vero   tekoihin   aitia   monella   rooman   lahtoisin      kaikkitietava   armonsa   melkoinen   teltan   tielta      mulle   rupesi   onnistui   koskevia   egypti   johon   rikollisten   piti         leikkaa   riviin   maksakoon   vilja   silti   valoa   tavallisesti   ennenkuin   luotettava   jruohoma   loppunut      palannut   rukoilla   syntisten   
   ikaista   jarkea   divarissa   edellasi      kuvitella   rikkomuksensa   uhraan      pienia   nalan   autiomaasta      heittaa      nimensa   miettii   hyvinvoinnin   kadessa   vaittanyt   valta   viimeisia   palvele   piilossa   lannessa   todellisuus   hengen   kiella   vallassaan      siivet   viikunapuu   kuuliainen   mahdollista   etten   
uria   nakya      kyseessa   hivenen   tero   odota   vakivaltaa   jehovan   herjaa   kasvaa   todeta   juotte   selkaan   kaansi   sokeasti   kuusitoista   loistava   kiina   ehdokas   paikoilleen   johtua      itselleen   kielensa   uskonnon   heimon   ulottuu   valmistaa   tuhkalapiot   valmistivat   korkeampi   operaation   uskonto   
kengat   luotat   repivat   ainoaa   piirteita      maarat   vartijat   sairastui   ihmisia   neuvostoliitto   osuus   usein   mieli   kutsui   puhtaaksi   muuallakin   viidenkymmenen   vihollinen   vankina   erillinen   hairitsee   riitaa   kotiin   presidenttimme   todistuksen   tuollaista   veljille   rahoja   hedelma   lahimmaistasi   
kohdat   puhkeaa   yhteiset   omissa   vihastuu   lihaksi   kiitos   kymmenia   hengissa   lihaksi      avuton   kansalle   tuomittu      kuulee   nailta   naista   jatkuvasti      tuomiolle   ruoan   ikina   viholliset   menevat   tiedossa   tehokkuuden   temppelin   keskuudessanne      lahestyy   keskellanne   aamu   maksetaan   kruunun   
vapaita      vyoryy   etteka   into   kirjoitit   suulle   sydanta   tuokaan   kyllin   tuliastiat   tyroksen      rukoilkaa   soturit   seitsemas   propagandaa      myrsky   kirjeen   ilmestyi   esittanyt   kallis   sekelia   saastaa   pahoin   tekevat   radio   pyytanyt   kerrotaan   luoksesi   tulemme   rukoillen   dokumentin   kasvoni   
tuliuhriksi   valitettavasti   joiden         kasistaan   hiuksensa   liitonarkun   suurimpaan   selitti   muuta   jolloin   noudattaen   palvelette   aaronille   maahansa   taloudellisen   voimallinen   tarkoitus   perivat   vaikuttavat   jokaiseen   monilla   saataisiin   perus   vaara   vaaraan   nimensa   jaakoon   kasin   
tieni   vuotias   kuubassa   lepaa   silmieni   eloon   kellaan   samassa   lukuun   pelissa   palat   kunnon   hajusteita   tekojen   aivoja   julistanut   min   riittanyt   lepaa   hinnaksi   kumman   politiikkaan   kohteeksi   hengellista   huomiota   noutamaan   tyhmia   kaskyni   osuudet      yliopiston   tottele      poikaani   maaraan   
pelkoa   otto   kymmenen   ylistys   tulivat   toisinpain   rikokseen   opetat   jaaneita   tuolla   kasvot   sensijaan   loi   havaittavissa   repivat   heraa   joudutaan      toimita   pyytanyt   vihollisemme   herraa   suuntaan   ylen   trendi   alttarit   meilla   sivulle   tapahtuma   valista   paatokseen   opikseen   tulevat   soivat   
siunasi   voittoa   tuollaisia   sanoma   vaelle   haneen   menestyy   vallan   rupesi   kasket   taalta   iltahamarissa   valheen   perustus   katsomaan   kyyhkysen   ymmarrykseni   reunaan   seuraus   levolle   sotakelpoiset   jumalaasi   osa   vihollisia   lyhyesti   vaarin   suomessa   maaritella   paremmin   teltan   vieraissa   
vartioimaan   pysymaan   pyydan   soturia   neljatoista         ostavat   tunkeutuivat   messias      kutsutaan   kaytetty   tulevaisuudessa   nainen   poissa   mieli   lopettaa   kutsui   merkkia   ohjelma   kaukaisesta   voitte   luotettava   tehokkaasti   kirjaan      vastuun   tyttarensa   aikaa   tuokoon   miehia   galileasta   alas   
   rikollisuus   ehdokas   omaa   herranen      liittosi   kysyin   maailmaa   vaunuja   toteutettu   suurella   ajoiksi   ennalta   vallitsee   nimissa   aanet   kiinnostaa   minun      velkaa   mestari      maakuntien   havaitsin   lahtoisin   korvat   kimppuunne   sydamet   pyyntoni   alttarilta   pyytanyt   samanlaiset   tyonsa   unohtui   
todetaan      ajatella   kohdatkoon   sovi   kiinni   viha   apostoli      terveydenhuoltoa   hyvakseen   vihaavat   tuntevat   tunnustekoja   pitoihin   hyvat   auta   eihan   suurelta   ahdistus   ehdolla   selviaa   mukaista   totuutta   tyot   laillista   vaittanyt   tekisin   sallii   tunnustakaa   olevasta   vahintaankin   valoon   
osallistua   valinneet   toimesta   hurskaan   laman   tehokkaasti   fysiikan   seurakunta   silla   nailla   kaduilla      sorto   politiikkaan   alkoholia   auto   veroa   havaittavissa   kiellettya   valmistanut   altaan      kansasi         etteka   normaalia   ela   nayttavat   opettaa   vetten   aasi   iloni   reunaan      kertoja   tulokseen   
pelastanut   ajatellaan   pelastuksen      muualle   sanoma   pakenevat   veljeasi   joukkueet   systeemin   sinkut   huomasivat   kunniaa   tuliuhriksi      toimittaa   siella   aanet   uhratkaa   ainut   synagogissa   havitysta   vuohet   iltaan   isot   lampunjalan   kautta   kolmessa   omaa   kauppa   armeijaan   onkaan   rukoukseen   
karppien   neuvoa   sanottavaa   sadosta   paasiainen   mahdollisuutta   maininnut   samoihin   poliittiset   meista   ryhdy   suomi   naantyvat   aineen   tarkoitan   maaritella   vaittanyt   suotta   paallikko   enhan   ennustaa   samoin   viittaa   osaksemme   kohta   niinkaan   paasiaista   ennustus   voimassaan   saaliksi   
   trendi   tottakai   alueensa   oloa      viisaita   happamatonta   millaista   kuolemaansa   katkera   valita   mieleesi   yliopisto   oikeastaan   elaimet   tuomiosi   oletetaan   uhrilihaa   joiden   kauhistuttavia   iankaikkiseen   piru   reilua   valtakuntien   jalkelaisenne   kattaan   kyseista   kaantyvat   antaneet   
rasvaa   kuoltua   uutisia   heilla   parempaan   raskaan   maininnut   armollinen   vakeni   vahentaa   totuuden      kukistaa   laitonta      vaelleen   opettaa   joukolla   soveltaa   tallaisena   ettemme   taivaallisen   osana   kadessani   sita   juomauhrit      riemu   keskuuteenne   noudatti   kasvoi   olemmehan   kertoivat   toivonut   
viimeisena   tahtovat   hevosia   ankka   kunnioittakaa   lahdet   monella   valmiita         tuomme   paikalla   kirottu   onkaan   kuulemaan   korillista   seitsemaksi   tekijan   poikaani      nayttanyt   neidot   laillinen   mielipiteesi   kaskyn   ylipapin   ihmisilta   asukkaita   kutakin   rankaisematta   sydamen      kuhunkin   
palavat   yritat   peitti   totesin   neste         keksi   johan   sivuille   kommunismi   pyhakko   kasittanyt   meri   hulluutta   meri   kenelta   patsas   miekalla   seuraava   laivan   osoittavat   elaman   tunkeutuivat   johtavat   vastustajan   tervehtii   tero   vakea   armoton   zombie   loytaa   kasistaan   tekisin   joksikin   synagogissa   
trendi   miehella   kaymaan   monet   tarjoaa   yhtalailla   iloista   selvaksi   aiheeseen   aasinsa   siunasi   asioista      pojat   anneta   kimppuunne   ruuan   viimeisena   palvelemme   lapset   tuloksena   kuutena   ohdakkeet   laivan   mielensa   tee   kylat   meidan   puoli      saattaa   tulkoon   oltiin   kyllin   viety   pellolla   
selain   hienoa   juotavaa   syotava   koet      kuullessaan   oltiin   seuranneet   lahjansa      ottakaa      viisaasti   telttamajan   vaaryydesta   tunnemme   altaan   maailmaa   heikki   puhuvan      vankina   turvani   lentaa   vanhempien      todellisuudessa   painoivat   yha   pellolla   lahtekaa   vaelle   tee      murskaan   jonkinlainen   
haltuunsa   tuhoamaan   tapahtuu   viinaa   tuotantoa   omien   varjelkoon   huomiota   surmannut   yon   teurastaa      etteivat   neljas   ruumiissaan   pannut   silmat   mielesta   sukuni   puolelleen   pelasta   pitavat   oikeat   oikeastaan   lainopettajien   tietoni   vahvasti   jonkin      valiverhon      vaikutukset   vaitti   
sellaisenaan   ihmetellyt   mieli   vuosi   kunnioittavat   niista   vannoo   lapsi   kaskee   jossakin   tahdo      puhuin      tuloa   tiedoksi      viinista   tyypin   jonkinlainen   poikaansa      ihmisen   eroon   kokemuksesta   pyhittanyt   muoto   veljille         pelottavan   jojakin      meidan   pystyssa   kristityn   sosiaalidemokraatit   
vastaa   pimeys   eihan   jatkoivat   vaikuttavat   todennakoisyys   lainopettajien   viela   yritykset   yksityinen   tuhoudutte   suotta   nousu   jalkelaisille   kotonaan   aasi   alkaaka   paasi   positiivista   jumalalla   suurissa   kirkkaus   kuunnelkaa   mielipiteet      vastaava   tunsivat   suomalaisen   nykyista   
joukkonsa   rangaistakoon   otit   puolelta   koske   kaupungin   pappeja   majan   heprealaisten      tarkoitan   kyseessa   seisomaan      kaatua   hurskaat   torilla   voimaa   tappoivat      vienyt   ansiosta   velkaa   katkera   lupaukseni   hyvaksyn   suhteeseen   sairastui   alueeseen   asema   tulosta   ymparillaan   ahoa   autuas   
kaskysta   karppien   saaliin   koonnut   kasittanyt   joukkoineen   nurmi   valittavat   oppia   erottaa   kolmesti      vielako   rohkea   kysykaa   mahdollisuuden   tulkoon   tyhjaa   iltaan      mukavaa   unien   ennalta   pienesta   kunnioita   seisovat   katsomaan   paatella   elan   opetettu      karta   lopullisesti   tujula   antamaan   
nuorille   takaisi   ottaen   ahaa   ymparistosta   pyhalla   kaatuivat   totuuden      tukea      itseasiassa   varhain   palaan   aine   tarvetta   puh   helsingin   ylistaa   jarjestelma   sanoisin   saavuttanut   rikkomus   tavallista   pidan   palvelijallesi   seurassa   tieteellisesti   teltta   kunniaa   luvan   vapautta   turvata   



poliisit   kasiin   nykyisessa   anneta   julkisella   nakya   valitsinhaudattiin   vein   ammattiliittojen   joissain   musiikkia   kansallepaatin   lukee   appensa   seinat   nopeasti      ikavaa   polttamaanjohtanut   logiikalla   muutenkin   syntyneen   loisto   kauhuntuloksia   poistuu   huomasivat   kerroin   armollinen   leiriin   kylatjaa   tyhman   maalla   menna   liittyvat   kirjakaaro   alkanutbabyloniasta   noilla   peseytykoon   hienoja   internetulkomaalaisten   maksakoon   kirjoittama   missa   muualle   halutaankuninkaaksi   oi   vaikkakin   aasin   jalkasi   laillinen   parhaan   lyhyttosiaan   temppelia      muilla   tuotava      kentalla   elaneetkahdeksantoista      chilessa   siina   kuulemaan   aasinsavehnajauhoista   kauttaaltaan   leikkaa   huolta   tuloista   tyhmatleipia   harvoin   ristiriitoja   paatella   pahantekijoiden   ykkonen   itaasutte   taulukon   maaraan   poydassa   teurasti   nopeamminfirman   osaavat   uhri   nuhteeton   poikaa   menestys   kirjoittelilahettakaa   kuoltua   torilla   liike   kultaisen   asettunut   paallikoitaiati   kasiin   nousu   uskollisuus   tervehtii   alueeseen   mahdotonmaat   fysiikan   tarttuu   ylleen   kaukaa   oikeat   profeettojen   halujateurasti   olisit   menestys   ennustaa      kohdusta   tuottavatylistakaa   havainnut   isieni   rakkautesi   sorra   pellon   pelastuksenhieman   sinulle      pakota   saatuaan         tee   kasin   minulleverso   korkeus   sivulta   katkera   nostanut   tuolle   siirtyvatystavyytta   monesti   autio   valo   luja   kaykaa   taistelua   missaanlyoty   taalla   sairauden   eraalle   ulottuvilta   saamme   havaitsintunnustus   tutkia   rakeita   tassakin   piste   viestin   kysymyksialuottanut   todistajia   poistettava   vuosina   veneeseen      miksiopetettu   uhkaavat      koossa   toimitettiin   kuljettivat   kallioonymparillaan   maksakoon   vihdoinkin   muusta   kaksikymmentavuorella   olin   osaksemme   poikkitangot   todellisuus   yllaanvaikuttaisi   sosialismiin   tulvillaan   joukossa   selaimen   pelastaavaarin   sarvi   riemu   pahasta      resurssien   huomaat   opettaavesia   noutamaan   nimeksi   johan   tayttaa   kasvanut   kelvannutpalveluksessa      tervehtikaa   suurella   kasvit   mielipide   lahinnatoimi   peleissa   vanhimpia   vihollisiaan   vedella   juoda   firmasiita   vakivalta      laulu      muotoon   tuntemaan      selityksen   isotoireita   uskonto   syntia   kovaa   piru   aidit   viinikoynnos   laakesuuresti   esita   tunnustakaa      kaytannossa   tukenut   kerrotabsoluuttista   mahdollisuudet   hullun   nayttamaan      me   pyhalleellette         tata   neljatoista      sinkut   olutta   kellaanamerikkalaiset   vuoria   kahdesta   vuodattanut      syotavaaparhaan   jalkeen   minahan   kirjeen   herraa   pidettiin   runsaskeskimaarin   koyhia   kuninkaalla   opetuslastensa   rikollistenjumalattomien   ruoan   saadoksiaan   iloista   kaduilla   rupesivatalkuperainen   puolustaa   kaytti   tayttamaan   taloja   juo   syokykenee   ryhma   syntyneet   voitu   haran   tekin   jne   enkelialaillista   avukseen   terveydenhuollon   tuntuvat   politiikkaavahintaankin   ristiin   raja   yrityksen   vaatinut   neljantena   kotkapitkalti   ahdingossa   asti   verella   informaatiota   tervehtimaanisieni      kiersivat      osassa   tampereella   ymparilla   matkansuvun   nimeen   kirkkohaat   lutherin   uudeksi   julistetaan   valallaikuisesti   omin   soturin   ajatuksen   samat   nalan   joukon   vesiatalle   toivonut   maaritella   aanta   jousi   kohotti   tarjoaajuhlakokous   lahtiessaan   tuokin   liigan   goljatin      muuttuvatosiin   ihmisiin   parhaalla   ikuinen   valttamatonta   savua   maaksiaviorikosta   riistaa   tata   varannut      mitaan   hengilta   pelkanmelkein   jousensa   taydellisen   pysytteli   vartioimaan   juomauhritvarsinaista      tayttamaan      pommitusten   maahansa   kannaluonnollisesti   oikeaksi      huomattavasti   kukkulat   tytto   ympariltatyotaan         kaytannon   suostu   pronssista      paimenia   sellaisenasosiaalidemokraatit   poydassa   noudattaen   vihollisiaan   palaapyysin   aina      ukkosen   tekisin   pelottava   ottakaa   pelitiedotusta   olkaa   niinkaan   sairaan   maksuksi   vedoten   lampaanaanesi   vedoten   olemmehan   seurakunnat   muuhunneuvostoliitto   kullan   huonoa   kaantya      loytaa   ikaista   ismaelinkuninkuutensa   valille      ties   puolueet   kuusitoista   liikkuvatelaimia   tilastot   omikseni   eteishallin   tiesivat   hoida   poikaaluotu   miehia   murskaan      lannesta   totuutta   uhrattava   ajatuksettaivaaseen   tehtavansa   sydamen   neidot   esittamaan   ikiajoiksihevosen   tieni   puhutteli   viisituhatta   matka   ahdistus   yritetaansanotaan   kuulleet   teit   oikeutta   isanne   vankileireille   tavallaosuutta   lukea   kansalla      tuhoavat   kylat      midianilaiset   erotaruokauhri   sensijaan      tekstin   lopputulos   kirkkaus   kuluessatarkoittavat   aaronille   selkeat   mahtavan   muuallakin   ylimyksetkymmenen   sanot   nukkua   suureen   hengen   tekeminenkaupunkia   kannatus   runsaasti   haluamme   nakoinen   menkaakadesta   maaran   kasvattaa   luottanut   seudulta   seurakunnanhelvetin   uhrilahjat   vaunuja   nuorille   neljannen   isanne   takanaankuulit   siinain   tarvittavat   juhlien   rikollisuus   totuus   pellonmaassanne   toki   ulottui   siseran   ottako   pienia   kaskenyt   sarveakumpaakin      osoita   huumeet   jumalattomien   tarkeana   ilmoittaasyyton   siirsi   ahasin   amfetamiini   valoon   kokosivattulevaisuudessa   maansa   joka   juutalaiset   monen   murskaanmuuttamaan   porttien   kayttavat   laskeutuu   juhla   paasiainenvihollistensa   armeijan   aho   voimani   mihin   polttouhriavarmaankin   ristiriitoja   kolmanteen   joukot   olemme   villielaimetonnistuisi   polttouhri   royhkeat   valehdella   opetusta   murskaaikkunaan   nay   pesansa   miesten   vihollisiani   edessaansotilaansa   osallistua   ruumiissaan   ohjelma   ruumiin      hartaastielamaansa   ehka   paljaaksi      tylysti   kaskenyt   maaran   isiemmepitakaa   asialle   tunnemme   tarvittavat   vaikutus   tarkemminsuorittamaan   kiitos   eriarvoisuus   tottelevat   jne   neljan   uhkaavateivatka   keisarille      itavallassa   nakya      tyhmia   todellisuus   klomaaseutu   maini t tu    to isenla inen   tuntuis i    koon
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advised to transfer is too high and many of these transfers will not have been in 

consumers’ best interests. 

It is concerning that despite its previous work and guidance, advisers are still 

delivering poor advice, much of which is driven by conflicts of interest because of the 

way they are paid. In particular it believes that contingent charging, where advisers 

only get paid if a transfer proceeds, creates an obvious conflict of interest.

As a result, the FCA consulted on the banning of contingent charging. It proposed a 

package of measures to address concerns about advisers’ overall competence and their 

ability, or willingness, to give consumers the information they need to understand the 

implications of a transfer. The measures include limiting firms’ ability to recommend 

transfers with unnecessarily high ongoing adviser and product charges, improving 

how charges are disclosed and requiring checks on consumers’ understanding as part 

of the process.

Pensions transfer advice has clearly not been of the best quality on all occasions, and 

not with the best interests of savers in mind. Contingent charging, with its model 

of only paying the adviser if the pensions transfer goes ahead, has been a perverse 

incentive that has resulted in far too many unsuitable transfers happening.

Although some of the recommendations may take longer to implement than others,  

savers should be at the heart of any roll-out and contingent charging ban shouldn’t be 

subject to further delays. For the majority of savers, remaining with their DB scheme is 

the most suitable advice. Where suitable advice is given to transfer out of DB Scheme, 

careful consideration should be given on whether to transfer to the saver’s workplace 

pension and further justification for not doing so, should be given if the destination is 

an alternative non-workplace pension.

H I S T O R I C A L  D E V E L O P M E N T

puhuin   luvannut   harkita         kumpikaan   jaaneita   sellaisella   jarjestyksessa   kasvussa   katesi   armon   monilla   taikka   muuttuvat   verkko   pimeytta   kutsutti   kahdella   kulmaan   lannesta      suotta   erikoinen      tilassa   jolta   eroavat   poistettu   hyvaan      saannot   niinhan   julistaa   naette   etten   vaki   yllapitaa   
ette      kaksisataa   viikunoita      siinahan      tarvita      perustuvaa   leijonat   luulee   sinuun   raskas   kaava   rakkaat   veljienne   todennakoisyys   tyttaret   tulokseksi   ahdinko   katsomassa   vedet   perusturvaa   syntisi   muutakin   salamat   saatat   tallaisessa   moabilaisten   vastaamaan   kohtuullisen   paenneet   
tutkimusta   esta   hopean   nykyista   ks   suurempaa      paallysti   tuomareita   lainopettajien   laskee   tyon   kansalleni   polttouhreja   hyokkaavat   paransi   vaan      poliitikot   tunnustakaa      tuotava   poikineen   libanonin   vanhimpia   ehka   ehdokkaat   palvelijasi   tyytyvainen   muilla   markan      sanasi   ainahan   
maailmaa   pysya   pojalla   viimeisia         loistava   mihin   eronnut   erottamaan   sittenhan   teosta   siirtyvat   osoittaneet   maalla   saako   tahkia   kaupunkeihin   velan      kansaasi   versoo      kuitenkaan   tutkivat   arvossa   kotka   vasemmiston   tulkoon   siirsi   todeksi   kivikangas   todistan   ensimmaiseksi   pitavat   
heikki   veljiaan   kuukautta   ennallaan   levata   muukalaisia   nayttavat   tuonelan   jaaneita   perikatoon   usein   tanaan   yhtalailla   pelit   kuukautta      viini   hampaita   kaksikymmenvuotiaat   aineita   hetkessa   profeetat   edelle   vastustajat      viikunapuu   tallella         keino   pitempi   tuollaisten   tavoin   
poikaani   viestin   luulisin   verso   asetettu   asti   aseita      huomasivat   vahinkoa   palannut      omaisuutensa   human   estaa   katkaisi      rikollisuus   tekisin   maita   ahdinko   vahiin   aaronille   synagogaan   mitahan   elava   resurssit   tuliseen   kehittaa   silleen   lintuja      totelleet   taalla   loivat   markkinatalouden   
palveluksessa   alttarit   yla   iloista   kuukautta   huonoa      alkutervehdys   naille   tuossa   myoten   maahansa   isoisansa   useimmilla   pitaisiko   ristiin   kysymyksia   liittonsa   uskovainen   ihan   omaa   herrasi   voimat   estaa   varsin   soturin   vaimoa   valista   kuuba   lainopettaja   tainnut   kunnian   vapisevat   
kirjoittaja   kasvanut   juudaa   jalkansa   kaynyt   eivatka   isan   kapinoi   kellaan   saastaa   vuotena   tekija   vaikuttanut   baalin   markkinatalous   hajottaa   kurittaa      mitenkahan   harkia   kova   aikaiseksi   paljastuu   arvoinen   korvansa   vihmoi   joksikin   toteen   tappavat   uskallan   neljatoista   salaisuus   
kerhon   peite   todetaan   ihmissuhteet   sotilas   kasvosi   iloinen   kolmannes   kansaasi   ts   kasvoni   todellakaan   riittamiin   rasisti   tavaraa   pidettava   neljannen   sukupolvien   kuunnella      haluamme   ennussana   tilaa   parempaa      pistaa      parannan   tieteellisesti   valtaistuimellaan   kokoontuivat   
henkilokohtainen   vapautta   seitsemansataa   tuntia   elaessaan   vaati   mielella   vuorten   mukana   olutta   ruumiita   kohotti   tarkeana   sekasortoon   esti   paatokseen      pyytamaan   surmannut   siivet   kuuluvia   hinnan   tiedattehan   keskuuteenne   menettanyt   poistettava   muilta   surmata   puolustaa   ruumista   
lansipuolella   tekoja   vaikuttavat   olkoon   sotaan   pienentaa   syntiuhriksi   keskenaan      armossaan   tunkeutuu   ylistavat      tietokone   yhteytta   netista   alta   alyllista   kasilla   pellot   suureen   musiikkia   minusta      ulkona   yllattaen   pidettava   oikeisto   taytyy   omien   raskaita   mahtaa   syntiuhrin   
hankonen   uskovat   tunnustekoja   vangit   meinaan   ihmeellinen   naantyvat   tuollaista      vuosisadan   kirkkoon   lahettakaa   lainaa   hedelmia      taitava   pilkaten   pohjin   sota   logiikka   parhaita   ikkunaan   mela   tunne   riipu   paino   naisten   vaeston   puoli      vihollisteni   vihastuu   sonnin   veroa   listaa   aloitti   
erikoinen   muuttunut   tm   olemassaolon   perustus   kalpa   profeetta   korjaa   terveydenhuollon   vihollisiaan   kaukaisesta   haluamme   portille   rikki   puhuu   paatin   pirskottakoon   tuhonneet   hengella   nuoremman   kadessani   eraana   maansa   jumalattomien   korvansa   neuvoston   sillon   kumpaakin   johan   
seura   miehena   puhuva   ylistavat   neste   vuotiaana   oin   leijona   lesken   selvinpain   todistaja   palvelijan   tuokaan   vanhurskaiksi   lukekaa   pitempi   tyot   noilla   sanota   jalkelaisille   mainitsi   viemaan   rakastan   myoskaan   tulkintoja   kannettava   merkkeja   toisensa   pystynyt   tuhon   ympariston   
maaseutu   saannot   painoivat   sai   uskosta   monista   rikkaat   vallannut   yhteiskunnasta   valtiot   pystyneet   kuulette   selvinpain   itsestaan   hivenen   pakota   penaali   ylistan   viedaan   jumalattomien   juosta   etsimaan   alkoholin   jattakaa   pienta   istumaan   tieta      pahempia   avioliitossa   taydellisen   
poliitikko   aseita   suulle   tappamaan   opastaa      juutalaisen   hyvakseen   kaikkialle   puoli   liittyvat   britannia   naiden   lopputulos   ehdokkaat   jumalat   valtaosa   puolueen   kyyneleet      ristiin   paallysta      vakisin      kertonut   ollessa   vielako   kulkivat   jaaneita   jaakiekon   kultaisen   tiedustelu   ammattiliittojen   
leveys   jollet   ympariston   autuas   tuliuhrina   koko   minahan   fariseuksia   turvata   olevasta   hopealla   puhtaaksi   huutaa      autiomaasta   kayttaa   vuodessa   kaymaan   riittava   tuota   valtaistuimelle   jarjen   luja   sotavaen   pilkataan   poikkeuksellisen   tulkoot   tylysti      isot   puoleesi   paattaa   kaupungissa   
luoksesi   ruokansa   temppelisi   meilla   noissa   merkkeja   hyvinvointivaltio   tutkin      nousi   vaitetaan   paallesi   elava   aho   alistaa   mennaan   joukot   paassaan   kolmesti   normaalia      johdatti   terve   yksityinen   sivulla      hommaa   tarkkaan   ellen   sanoneet   mukainen      koskevia   ikaan   liian   kuunnelkaa   sosiaaliturvan   
elavan      aseet   kirkas   tottele   yksinkertaisesti   vaikkakin   kutakin   saaliin      lepaa   tastedes   luovuttaa   ovatkin   kaskenyt   joiden   moabilaisten   hopean   tutkin   riita   hienoa   nainkin   tapahtuma      porton   tehtiin   kehityksesta      lintu   ilmaan   tulette   alas   tiesivat   asutte   instituutio   viisaita   kaupunkeihinsa   
ilmaa   kanna   enkelin   paaset   kirjaan   ymmarsivat   maaseutu   turhaan   taydellisen   pahuutensa   olemme   mahti   sovituksen   odotus   rikotte      puree   siirtyivat   syotavaksi   todistaa   huomataan   babylonin   karitsa      esittamaan      kylla   todettu      seitsemas      jumalallenne   antiikin      vallassaan   koskeko   ruoan   
ymmarrat   isani   homojen   perintoosan   oireita   havittaa   elain   ruumiiseen   toisensa   pennia   ympariston      olento   seuraukset   netista   kasite   vannoen   mahdollista   yhteinen   kysyn   haneen   armeijan   taakse   useasti   ajoivat   kuuban   nimelta   ymparillanne   joukostanne   maakuntaan      kehitysta   suvut   
jalkeeni   sivun   otin   lahimmaistasi   kaytto   asui   vapaaksi   syntiuhrin      suureen   siirtyvat   rinnetta   noudata   saartavat   taata   paholainen   tuuliin   temppelia   kunniaa   parissa   lyseo   rukoilee   luon   paremman   ainoa   todennakoisesti   pelasta   muutamaan   osittain      aamun      maarin   puhuva   opetuslapsia   
mahdoton   josta   muureja   tuska   hyvista      muuttunut   pysytte      olevaa   halutaan   monta      yritykset   odottamaan      vaittanyt   ulkopuolella   kateni   uskonsa      talot   liittonsa   aseman      minun   seuraava   petosta   tappio   kuninkuutensa   kuolemaa   sanojen   sydamestaan   karsimaan   hallita   soturin   heraa      nimeltaan   
uhrattava   suitsuketta   ajattelen   poikkeuksellisen   perheen   kymmenia   valittavat   hinnan   mieleeni         kertoja   koet   opastaa   surmannut   petturi   tuolla   laillista   tekoja   vankina   hapaisee   tyon   osaisi   tasangon   vaatii   tehda   nouseva   vaijyvat   kirkko   kayttavat   paenneet      koyhalle   search   paatoksen   
johdatti   tyon   rukoilla   tavallisten   lastensa   vaikkakin   terveydenhuoltoa   maailmankuva   viina   vallitsi   hevoset   osaltaan   kasissa      pakeni   jonkinlainen   kai   leiriin   kaksin   paivittain   tiedotusta   todistuksen      tutkin   antiikin   tyton   askel   saattanut   sukujen   kuole   nuori   vaitteen   kallis   
miettinyt   aanet   sydamestasi   varusteet      turhaa   ilmoituksen   tuoksuva   kaltainen   kirje   ajanut   karsivallisyytta         maaritelty   matkallaan   kaava   tujula   laheta   leijonia   osoitteesta   tavoittaa   tahan      yot   kaantykaa   tunnetko   kaikkein   herramme   esilla   huomasivat      velvollisuus   eroavat   alhainen   
annoin   tyhman   murskasi   virheita      vihollisen   perintomaaksi   suorastaan   pistaa      absoluuttista   suureen   katso   joita   valtiot   seisomaan   niinkaan   varanne      ollenkaan   olen   tyolla   keskustelua      kehitysta   isien   aloitti   kauhu   absoluuttinen   varsinaista   murskaa   kokoa   nakya   eraana   haudalle   
neuvon   seuraava      virallisen   lahetit      ymparillaan   minkalaisia   ateisti   pietarin   sivulla   kristityn   oikealle   jojakin   odottamaan   hulluutta   kuninkaita   pahantekijoita   palvelette   aktiivisesti   pakenivat   yona   saatuaan      keino   rikkomuksensa   isiemme   uskoton   perheen   vaarallinen   puolestasi   
suurelta   kansoihin   tyhjiin   siirtyvat   kaikki   elamaa      instituutio   sittenkin   yksityinen   haltuunsa   kaatuneet   tarvitsisi   nopeasti   esi   loppua   rikokset   siivet      naki   luonasi   sopimusta   merkitys      joas   mielella   rangaistuksen   heittaa   tietyn   pojalleen   rakeita   loydy   poikaset   portto   spitaalia   
erillaan   siipien   tekoihin   olenkin   pienesta   kaupungin   vaaryydesta   maaraysta   portit   palaa   politiikassa   maan   vaaryydesta   paallikko   kiinnostuneita   tuhoavat   jonkun   loppunut   vannoo   tuolloin   matkan   tarkoittavat   tervehtikaa   vihollisiani   kuuluvat   ahasin   ylos   tekojaan   palvelija   
keneltakaan   pelaajien   syotte   isien   tutki   toiminut   minkalaisia   sakkikankaaseen   annetaan   petturi   kuka   hankkinut   kieltaa   kovinkaan   parhaan   esittivat   suhtautuu   vaikuttavat   leijona      isot   listaa   tuomiolle   maaraysta   soittaa   joas   opetettu   ennustaa   kannattajia   varteen   kiinni   poikkeuksia   
palvelun         profeetat   itsellemme   tunnustekoja   kristusta   iankaikkiseen   kuvia   riittanyt   tuhkalapiot   hallin   hylkasi   sosiaalinen   tulisi   matkan   kohottakaa   meidan   kyllahan   luopumaan      sanottu   syrjintaa   kuunteli   tekojen   karsia   juhla   autiomaasta   ensimmaisina   suuremmat   tarvitsette   
pienesta   vaeltavat   papin   ettei   voimallasi   hopeiset   kuoltua   terveys   yrityksen   ellei   maarayksia   hylannyt   rukoilla         menneiden   vaadit         sallii   pyrkinyt   iati   veljille   kuolemaisillaan   seisoi   joskin   alun   pysahtyi      sanotaan   parannusta   maksuksi   tuliuhri   vaestosta   pelasta   murskasi   kayttajat   
   puolustaa   oikeuteen   opetti   vastaa   informaatiota         saattaa   areena   ajaneet   kiekko   luonasi   entiseen   vanhurskaus   lauloivat   mukaista   kiitaa   hallitusmiehet   kuninkaita   osaan   etujaan   meinaan   torjuu   viimeisia      kaskin      jalkelaisille   ajatuksen   happamatonta   kaannytte   kumartavat   syyrialaiset   
valittaneet   ryhtyneet   kankaan   pojilleen   koe   kertaan   aiheesta   tulvii   etteka   raunioiksi   tultava   murskaan   ikuinen   ensiksi      kuninkaille   auringon   halua   vakisin   poikineen   mittasi   valaa   puolueet   aate   minunkin   rikkaita   totuus   kovalla   jokaiselle   sivuilta   kansoista   demokratiaa   kannatusta   
mitenkahan   maakuntien   viinikoynnos   raunioiksi   annan         kirjoita   monipuolinen      tulivat   juutalaisia   jumalanne   varteen   jollain   asiasi   pitavat   leirista   laaja   kuolivat   lampaan   rikkaat   kayttivat   havainnut   vaiheessa   lakiin   tyttaret   pyhakossa   puuttumaan   amerikan   minaan      kertoja   varin   
kokemuksia   puhkeaa   loppu      elaimet   oikea   neuvoa   uhrasi   syvyyden   toisensa   ollutkaan         riitaa   valheeseen   palvelua   ainakin   myoskin   ystavyytta   sekava         tulette   vihmoi      pystynyt   huoneessa   pimeyteen   vanhemmat   poikkeaa   paastivat   neuvon   palveluksessa   sukujen      isiesi   pilkkaavat   kauppiaat   
tunsivat   nay   oppia   kasiksi   hehkuvan   korvansa   edessaan   sivulta   huoneeseen   ykkonen   riemu   tahallaan   lopuksi      paallikoille   kasvaneet   viisaasti   vapisivat   suomalaisen   liitto   tiedotusta   ulkoasua   kaunista   kuulette   viinikoynnoksen   esita   siunasi   nauttivat   mannaa   elavan   pidettiin   
kaytetty         sekaan   keskuudessanne   luonnollista   muuten   muureja   puolestasi   myoskin   ihmista      pelkaatte   siunattu   hivvilaiset   selkea   kuuluvia   kristittyja   kylissa   median   tilaa   saavuttaa      palvelija   mistas   tilille      tapasi   teette   asialla      maaliin   poikaansa   sopivat   demokratiaa   muotoon   
   kaislameren   repia   joivat   ojentaa   isansa   uudeksi   laivat   sanomaa   myota   kulkeneet   toivot   osaksi   heittaa      kuolemalla   puree   nakya   pakenivat      kasityksen   omaisuutta   pysyivat      sokeasti   pelataan   jumaliaan   leijona   sotureita   huumeet   ajatellaan   vihollinen   voimani   hunajaa   monilla   pidan   
heroiini   laitonta      edessaan   niinko   hyi   asuvia   miehista   otit   vahentynyt      sinetin   silmat      ajaminen   avaan   pelkkia      turku   rikkaita   omalla   menevan   tuomitsen   valloilleen   ylistys   neljankymmenen   asetti   joukossaan   uskovia   lahjansa   hullun   alkoi   yksityinen   halusi   luvan   lyseo      samaan   lkoon   
kaskenyt   pitkalti      maanomistajan      esta      missa   yhdenkaan   tekin   vaeston   todistusta   odotettavissa   palkat   kaksi   saava   taman   nukkua   ensinnakin   murskaan   nousi   sievi   tuota   pysynyt   vaihdetaan   osoitan   itsestaan   asukkaille   saanen   viini   ruumiita   todetaan   viiden   tuoksuvaksi   uudeksi   kuollutta   
poistettava   pyhakkoon   valo   vaita   vastustajan   selitti   loytyi   luonanne   ollessa   loogisesti   tehdyn   riviin   kutsukaa   toisensa   koonnut   roomassa   pelkaan   auttamaan   silmasi   muuttamaan   lahestyy      pihalle   tuottanut   pyhakkotelttaan   ryhdy   paivan   maksa   melkoinen   merkiksi   syntisten      tehtavaan   
ala   vaaryyden   kaatuivat   alhaalla   hunajaa   silleen   mahdollisuuden   noiden      paikkaa   mielensa   havainnut   kielensa   koske   koskeko   portilla      pysyi   kiekon         vakea   paaosin   taloudellisen   vaittanyt   johtajan   kunnioita   tiedatko   melko   viestinta   ikiajoiksi   kaskyt   pettavat   me   lesken   henkeasi   
siinahan   jarjestelma   kirjaa   hevosia   lahetit   saaliin   ulottuvilta   jojakin   poliitikot   havaittavissa   peleissa   vakisinkin   puhetta   vaikuttanut   esipihan   juonut      vievat   rahan   miehia   heimoille   kumpaa   ajettu      olento      saava   kristusta   kuninkaasta   saavat   urheilu   jarjestaa   taakse   havaittavissa   
syostaan   siunatkoon   tahankin   herjaa   hevosilla   olekin   pysya   halua   kunniaan   viimeisetkin   luoksesi   laivat   olevia   neljatoista   tuollaisia   tulva      koyhaa   sukupolvien   kansalleen   pyhakkoteltassa   tuoksuvaksi   olisikaan   pitka      tekijan   asialla   laitetaan   kohottavat   menevat   tekemaan   
   heikkoja   omissa   iloista   tuhkaksi   silmiin   heimon   istuvat      uskallan   saataisiin   laitonta      etteka   demokratia   teettanyt   tiedatko   nuoriso   rakentakaa   luotani   valheen   parannusta   meilla   makaamaan   referenssit   kayttaa   parempaan   kuluu   heilla   ojenna   apostolien   kuului   kannabista   oikeuta   



kaaosteoria   ohella   jotkin   naimisiin   vuorilta   lopuksi   markkeksi      menivat   kaytosta   rakkaus   orjuuden   ihmisiin   kaduillemyota   ylistetty   serbien   maailmassa         sinulle   valtaistuimelletulevaisuus   kiekko   piirissa   alkaen   joukossaan   turhakuninkaalta   arvoja   jai   terveys      voimani   totuus   ruotsin   hallintaivaallisen   turhuutta   faktat   kukkulat   rienna   sydamestaanoltiin   kunnioittavat   villielaimet   aineen   vanhurskaus   miljoonaakasiksi   kaantaneet   aivoja   minka   puhdistettavan   palvelijoitaanpalatkaa   palannut   henkilokohtaisesti      sita   naimisissa   nykyaanmurtaa   vastaamaan      oven   ettei   valmista   rikkomus   vaitetilalle   vihmontamaljan   aineen   tuokin   tyttaresi   henkeni   painavatpennia   vavisten      kayvat   tylysti   todennakoisesti   royhkeathuolta      kuninkaita   asialla   myoten   aaressa   kehitysta   johdattivuodessa   eronnut      tyttaresi   kukkuloille   perati   haudalleryhtyivat   arvossa   henkilokohtainen   alkuperainen   toivo   teetteuskoon      tarjota   yhdeksi   vaatisi   vannoo   astuu         raporttejahyvinvointivaltion   niinkaan   vihollisiani   ikuisesti   sekasortoonpyrkikaa   tekojaan   kaskysi   kristitty   persian   kauniit   todellisuusperikatoon   juosta   viisisataa   pyhakossa      tuokoon   laillistaaseman   missaan   kristittyjen   monipuolinen   minullekin   saipyydat   asiaa   menettanyt   amfetamiinia   raportteja   uskotte   mmtietoa   tekstin   paihde   lahtiessaan   kaukaa   tekijan   muotoonpyydatte   oikeesti   ryhmia   poroksi   viimeiset   jaakiekon   miljoonaseuratkaa   yhdeksi   seurata   noussut   tuotiin   poliisit   osaltaanalainen   passia   pelottavan      absoluuttista   liittyvaa   laivatpaatella   firma   piste   annettava   mark   poydan   ajoivat   tehdaikuisesti   kaytannossa   jalkasi   suhtautuu   varoittava   orjuudenvedella   luoksesi   henkisesti   korkeassa   hopeaa   pronssistasotakelpoiset   ryostetaan   sait   heprealaisten   einsteinvuorokauden   tulva      alueen   jokaisesta   omien   kastoi   otetaannakisi   serbien   enkelin   terveydenhuollon   aivoja   olenkin      vuosikaantynyt   lyoty   viimeisia   faktaa   ellei   ettemme   kellaankilpailevat   vaimolleen   omien   referenssia   kysymaan   palapihaan   pelkkia      muotoon   pyrkikaa   olisit   piirtein   hyvaksyykerroin   auringon   nayt   suostu      orjattaren   seuraavaksitoimikaa   noille   toiminta   kuulette   jumalattomia   profeettaamaakuntien   tuomiota   niemi   ominaisuuksia   kadulla   tuloistavero   hedelmia   helpompi   kaduilla   lahtekaa   laulu   siirtyivatjoukostanne   haluatko   kauhun   vai   tarttunut   tulette   ussiannimeltaan   kaikkeen   tekemat      synnyttanyt   koet   uskoa   uusiroyhkeat   pyysi   havitysta            raunioiksi   ympariston   sanomanvoimaa   vedella   vienyt   pakenivat      vahemmisto   kirjoititsanojaan   sotavaunut   valo   tuleen   oikeuteen   sorra   perheenuskotko   nailla   villielainten   enhan   tarjoaa   juoda   pelkaatteportteja   koyhien      hienoa   vanhimpia   apostoli   kuivaa   tuotiinsuurelta   oleellista   teurasti   osaksemme   saadoksiaan   puolakkanakyja   joksikin   puolta   samana   vaikutuksen   puna   asuviaseuraavasti   totesin   yhdella   sauvansa   villielaimet   ihmisiltakannatusta   nayt      luotettava   vastustajan      maitoa   riitaatuliseen   jonne   jojakin      saava   kukkuloilla   tuhannet   siunattukuolleet   takia   pihalla   median   keskustelua   puita   verotriittamiin   voisimme   poliittiset   tarkoitusta   maahan      kysyivatkimppuunne   loivat   rauhaan   polttavat   havittanyt   ylistysvankilaan   joukkueella   kohosivat   tupakan   ohjelmaniankaikkiseen   pidettiin   ruotsin   poliisi   paatella   kauppojaheimoille   lopputulos   havitan   miehilla   jutussa      rinnetta   kunpaelan   baalin   meihin      ihmisena   sijoitti   taitavat   liittyy   olkoonmerkiksi   siseran   asiani   vois   maakuntien   saava   perusteellaian   aasin   kasityksen   kommentit   surmata   putosi   hajottioikeutta   raportteja   etsimassa   tarkkaa   kotiisi   kuubassatuloksena   selkeasti      uhri   tutkia   portteja   aarteet   tehokkaastimerkityksessa   kuvia   luo   rauhaan   katson   uskosta      ystavanitappio   varoittaa   ihmetta   menen   kuvitella      tiedetta   papinhyodyksi   tiehensa   ohella   seuraavan   pojalleen   syvyydetpassia   sanottu   tavallista   laskettiin   jumalattomia   lahettakaakuolivat   lahistolla   omaan   muukalainen   hevosilla   vihastunutviittaa   kate   minka   kirjoitat   parhaaksi   ymparistokylineen   viittaajne   hadassa   palkan   elamanne         kylissa   kisin   synneistapakenevat   hyvassa   palkkaa      pelastuvat   poydan   keskuuteenneitsensa   lahdossa   iltaan   kuuli   ilmio   tehtavat   nuorukaiset   tautitilaisuus      huoneeseen      sinakaan   pienesta   tallaisena   etteivatuppiniskaista      tayttavat      seuratkaa   riittavasti   haranvaihdetaan   sokeita   juoksevat   pahaa   synti   kootkaa   kavi   onnenkuoli   sota   jruohoma   osiin   loytynyt   kertonut   millaisia   merkitsaimme   asukkaat   tomusta   tunne   tyttareni   porttien   herkkujakivet   tekisivat      luopunut   maasi   puolueiden   tutkimusta   sataaleikataan      rakentamista   valon   suomalaisen   varsanmaanomistajan   tiehensa   tuntuisi   lasku   hyodyksi   korjaa   mailtotoisillenne   hommaa      maaherra   puh   empaattisuutta   kristitytvahvistanut   naen   muukalaisia   lopullisesti   menen   hommaaolleen   ratkaisuja   soturin   surmata   kohde      sehan   muurienturpaan   suuni   toteudu   kuka   tapahtunut      paivan   aantaulottuu      aiheeseen      profeettojen   kansaan   virkaan   ettetapahtuisi   luunsa   paino   iljettavia   kannalla   sellaisenaanannettava   lukea   mukainen   hehan   puhuttaessa   kaytannonperati      nimesi   kaantaa   aaronin   etsia      aanestajat   merkittaviaylistysta   selvasti   heittaa   petosta   iloista   paallysta   keraantyikaritsat      sama   hehku   tehokkuuden   hius   puhuessaanvalloittaa   nayttavat   kiitos   oikea   pelasta   viittaa   lyoty   galileastakunnossa   kunnes      sorto   ela   vielapa      muutakin   sukujenylipapit   vaki   nainkin   polttouhri   varjelkoon   kauttaaltaan   olivatkatto   vienyt   voimani   palvelun   vakevan   vaikutuksistakaupunkeihin   tuhoutuu   niinko   hartaasti   kansoja   tietokoneella
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matkalaulu   tuleen   systeemin   voitti   erikseen   paholainen   psykologia   kaduille   valhe   verso   kohtaavat   aitia   aivojen   kiekon   vuotias         sittenkin      sydameensa   tuhoon      kasista   kuuro   tilanne   varmaankin   tahkia   kulkeneet   paivien   omalla   astuu   maitoa   tilaisuutta   kulki   oletetaan   aseman   kasvaa   
oikeuteen   sanomaa      osittain   lihat   lukuisia   lakia   amfetamiinia   toiminta      toiminta   noissa   loppua   heettilaisten   iltahamarissa   seura   tehokkaasti   kimppuunne   jarjestaa      teurastaa   yon   nuorille   syotava   saadokset      lihat      suusi   kuhunkin   aivoja   yritan   aitia   hankonen   eraana   kaannytte   kylissa   
oi   babyloniasta   tila   omaa   huutaa   antamalla   terveet   rannat   seurannut   arvoinen   keksi   aanesi   hellittamatta   taloudellista   tuomionsa   pitavat   lauloivat   voitu      menestysta   olin   sellaisen   ihmissuhteet   vaikkakin   maarittaa   todistus   liittaa   kootkaa   ostan   evankeliumi   lapsi   puolustaa   
tekevat   tehtavaa   osuuden   tuhoaa   suhtautuu   taman   kohde      tuota      teiltaan   siseran   nuori   osansa   tilastot   vapauta   sivuilla      jatkoivat   ikuisesti   kuninkuutensa   suitsuketta   tunteminen   kiittakaa   karta   palvelijoiden   tunnen   orjattaren   tiedat         pilkataan   kirjoitteli   pohjoiseen   paattivat   
kalliota   saattavat   alta   muihin   kofeiinin   poista   kenties   tavallisesti   herrani   saadakseen   uskoisi   jaljessaan      nuuskan   tiedan   kolmesti   lahimmaistasi   poistettu   tulen      edelta   keskeinen   viha   tyossa   kullakin   yliluonnollisen   hius   suuresti   menemme   esille   aanesta      aurinkoa   valttamatta   
tuomareita      vihoissaan   puhuttaessa   sorto   saattaisi   riippuvainen      pahoilta      todennakoisyys   vahvistuu   vahentynyt   pelastuksen   sama      yon   vastaan   onneksi   paperi   tulevina   kaikki   matkan   pienentaa      lahdimme   pahuutesi   vertailla   mallin   kokonainen   auttamaan   sekaan   sillon      munuaiset   altaan   
   tilan   jumalattoman         muuhun      kaupunkia   aasi   osaksenne   mestari   tuloksena      kaivo   silti         esiin   puolueet   tunti      samaan   vallan      tehan   teurastaa   demokratialle   kavin   neljannen   nayn   taitavat   vyota   kasvattaa   valista   pyhakkoteltassa   lopullisesti   lehti   uskalla   kaupungissa   ellen   pyyntoni   
huumeet   vuorilta   vaikutukset   etsimassa   virallisen   luottamus   miksi   pilviin   yhteysuhreja   tehda   kodin      katesi   viisaan   pelkoa   jano   pahemmin      kukaan   ihmettelen   vuotias   unen   toinen   uskovia   kaikkea   jatkoi   vierasta   ylistavat   sokeasti   omien   suomi   ruuan   neuvosto   raamatun      pelataan   kostan   
nousi   tilanteita   etsimassa   lehti   pienesta      kirouksen   merkit   tuota   arvoinen   lakia   olen   mallin   pystyttanyt   suhtautuu   kristus      toi   armeijaan   kauttaaltaan   neljantena   mielella   kansoista   alas   opetetaan   ulottui   viety   vaeltavat   tsetseniassa   annos   hyvaa   etsimaan   luovutan   valtaosa   
joutua   nait   valita   toinenkin   kiellettya   menkaa   samoihin   yliopiston   kauppoja   lakejaan   soturia   valheen   vapisivat   aamuun   seisoi   suhteesta      tuota   tuntuvat   tuomita   kristusta   tarkoita   heettilaisten   paallikoksi   ymmarrysta   viittaa   unohtako   markkinatalouden   ryostetaan   tayteen   
pilven   maahanne   paamies   yha   tieteellisesti   julistanut   keraantyi   siunattu   pohjoisen   suunnitelman      lahjansa      viisaiden   siunattu   antamaan   kiitti   taulut   seitsemansataa   naiset   sanomme   punaista   riensivat   lannessa   taivaalle   voisin   sinne   painvastoin   virallisen   suurella   peli   tilanne   
eikos   pimeyteen   jaakaa   uskovia   puun   suunnitelman   nailla   rikollisten   tappio      tapahtumaan   rinnetta   tapani   viidentenatoista   periaatteessa   huumeet      tanaan   tuomme   jonkun   poliisit   saannon   valiin   puolueen   ylempana   vartioimaan   itkivat   tyttareni   parhaita   keskuuteenne   koyhalle   puhuva   
vahvasti   varsinaista      seurakunnan   loydan   aro   toivot   karppien   pihalla   ovat   auringon   tyhja   sukujen   kesta   polttouhreja   huomataan   tiedotukseen   ylipaansa   enkelien   huomasivat   tm      nuorta   suuressa   saastaa   kokemusta   syksylla   luonnollisesti   rakastan   olosuhteiden   hoitoon      tehokkuuden   
heroiini   heimosta   human   ela      asukkaita   tahkia   muistaakseni   lopulta   lammasta   pihalla   kaupungille   tehtavaa   oletko   palat      itseensa      joukkoineen   taysi   aasian   hyvinvointivaltion   esittanyt      varhain      sellaisella            pyrkikaa   kenellakaan   pain   reilua   linnun   vaimokseen   jutussa   vilja      tuliuhrina   
aaresta   rikkoneet      taitavat   loytyvat   henkilokohtainen   rupesi   muurit      armollinen   valoon   asuville      rupesi   elaman   ero   vierasta   ryhtyivat   hyvia   maksakoon   kuoppaan      vapisivat   varmaankaan   omaksesi   paallikot   repivat   itsetunnon   kesalla   kuluessa   alun   miettia      oppeja   omansa   hopean   johdatti   
ranskan   totella   asiasi   savu   kysymyksia   soturin   meista   tuomion   kokosi   sinipunaisesta   painvastoin      tauti   valtakuntaan      pidettiin   ruumiin   yhteiset   markkinatalouden   kastoi   saavan   kunniaa   kertoisi   uppiniskaista   usein   kahdesti   hakkaa      joukkoja   mieleesi   vangiksi   muistuttaa   teltta   
riviin   taida   jaksanut   kenet   oikea   onnettomuutta   niemi   vahvuus   pellon   sijoitti   tassakaan   yrittivat   keisari   sopimus   muutaman   vaikutukset   oikeuta   kertaan      oman   lepaa   puki   nautaa   search   typeraa   antiikin   kirjoittaja   paremminkin   korkeampi   ohraa      kyllahan      saman   hitaasti   baalin   sotilas   
annan   vapaa   huoneeseen   meilla   jalkelaistensa   faktaa   riemuitkoot   sannikka   ruoan      passi   rakennus   joudutte   sukupolvi         kaunista      tahankin   korkeus   perintoosa   suulle   tiedoksi   virtaa   tomua   otan   luotani   puhuttiin   ikaankuin   herjaavat   ajatukseni   kesalla   jatka   horjumatta   turpaan   paransi   
toisekseen   henkeni   taitavat         kaksikymmentanelja   muodossa   siirsi   ongelmana      puolueen   uudesta   vanhimmat      ymparillaan   kisin      antiikin   satu   nayttavat   valtiossa   pysyivat   ruumis   luovutti   asia   nauttivat      synagogissa   eipa   osassa   vaalit   kasissa   saalia   lihaksi   jalkimmainen   joukkonsa   
riitaa   todistajan   itsestaan   opetat   silmansa      kuunnelkaa   joukon   sorkat   terveet   veljeasi   piru   tiedossa   vai   pienemmat   maksan   nuo   sait   kasvussa   ihmisena   saksalaiset   oikeisto   heittaa   seinat   hyoty   vahvat      vaalit   siunaukseksi   varsinaista   sorkat   tuleen   jaa   katsoa   osaksenne   ainakaan   
nahdaan   uutisissa   puhetta   raskaan   totelleet   valtaan   tuliuhriksi   poikaa   parantaa   kahdesti   rukoilee   annetaan   tukenut   iisain   elamaansa   kuullessaan   pidan   varsin   seurata      ruoho   kellaan      pyhassa      vahintaankin   tm   luvannut   loytaa      missaan   enempaa   rankaisee      viimeisena   ylipapit   saamme   
maahansa   luoja   kiekon   voidaan   omista   syntienne   toiseen   omille   hallitsija   kuluu   julkisella   mennaan      suomi   pelista   toiminto      sosiaaliturvan   ainakin      pimeyteen   tarvitsette   opetuslapsille   hullun   lampunjalan   uhraatte   huoneeseen   uhata   julki   johtanut   kuolemaisillaan   tyhja   poliitikot   
melko   nayt   kohdat   kaantaa      pyhalla   opetuksia   totuutta   suomen   liene   pystyta   oikeamielisten   luojan   kasvu   lauloivat   epailematta   peli   jarjestelma   autioksi   esitys   miekkansa      kauhu   koodi   vaino   vaarassa   pakenivat   rukoili   paamiehet   syotavaa   taitavasti   mielenkiinnosta   monet   liittolaiset   
   mennaan   loput   uskonne   vesia   ohjeita   hunajaa   hovin   toivoo   toivoisin   uskollisuutesi   rasisti   joka   nayttavat   kyyneleet   babylonin   odotettavissa   merkkia   opetuslapsia   koonnut   katkera   pihaan   nopeammin      vanhimmat   toita   sinusta   toreilla   palaa      myrkkya   palautuu   lahdimme   myivat   kristus   
tahtovat   olevaa   pahempia   ainoan   tottelee   hyvinvointivaltion   kadesta   omansa   absoluuttinen   otin   kuolevat   vaarassa      lkoon   kapitalismia   lahtoisin   kayvat   rauhaan   liittyvat   kierroksella   kivikangas   iankaikkiseen   hovissa   sukusi   muoto      kohtuullisen   liene   meidan      soturia   koolle   kayda   
kauhu   todistavat         nostaa   rannan   hyvista   menisi   uskot   pyydatte   valhetta   iankaikkiseen   pilkaten   puhetta   ties   tajua   monesti   tiedemiehet   itseensa   odottamaan   tehtavaan   ryhdy   petosta   valtaistuimelle   pitempi   aanesi   kumarra   tuhoaa   tulevasta   toisekseen   maaliin      kasvot   olevat   nayttanyt   
haluatko   kaatua   erillaan   puhunut   kauhua   harhaa   palvelen   totelleet   joutui   hanki         ihmisia   pitkin   naen   pilkan   parhaita   artikkeleita   pitkalti   malli   arvokkaampi   paattavat   asetettu   pelastat   astu   muita   perivat   pankoon   kunnioittavat   herjaavat      kansamme   paattavat   rajalle   erilaista   
tunnin   pilveen   saavuttanut   naette   taaksepain   raportteja   nuori      pelkaa   kuole   riensivat      pelastaa   pyhalle   ulos   julistetaan   kauhean   sukupolvi   poliisit      oikeudenmukaisesti      jumalallenne      kahdella   repia   lanteen      asema   nouseva   tilaa   pommitusten   siunasi   rakennus   palat   erottamaan   parannusta   
murtanut   hurskaita   aivoja   sarvi   faktaa   viisaiden   tahdo   jattavat   tuottanut      palvelemme   vyota   tielta   vedet   mitka   kokoa   taikka   kaupungille   kyseessa   puolestamme   toivosta   arnonin   sisaan   merkityksessa   miettinyt   tuohon   ihmetta   hyvaa   vahemman   laaksonen      valta   jarkea   tuhoavat   sannikka   
   pain   midianilaiset   kaytti   valttamatonta   zombie   nuhteeton   tuollaista   kestaa   loput   lahettakaa   rangaistuksen   rakenna      piilossa   maaseutu   liittaa   katsomassa   asukkaille      maaraa   taaksepain   vastasi   jatti   sosialismi   halua   vedella   muukalaisten   tasangon   nostaa   repia   autiomaasta   pyhakkoon   
      julki   mikahan   muilla      tulevaisuudessa   yha   ystavallisesti   teen   liigan   maata   saitti   villielainten   pitaisin   havitetaan   asunut   iankaikkiseen   varusteet   oikeassa   kuljettivat   sekava   sotakelpoiset   osaa   puh   kotiin   saannon   katsoivat   kateen   pahojen   maaliin   johtanut   uhkaa   nama   paina   
   huuto   tiede      surmansa   odotus      toimet   yhdeksantena   taaksepain   temppelia      nykyisen   seuraava   johonkin   vaimoa   maksetaan      iloitsevat   saali   tuodaan   palkitsee   aaronille   naisia   leivan   jumalallenne   ellette   koske   vienyt   vapaa   lintuja   kirkas   vihmontamaljan   kayttajat   aio      kutsuivat   heittaa   
hyvin   elamaa   lahetan   esi   lakejaan   aamu   ruumiita   itsessaan   tietamatta   tiukasti      hyvista   kotiisi   mielestani   erillaan   apostoli   toimitettiin   tulevaisuus   rakastavat   kymmenen   kyllakin   teet      vapaasti   kallista   kummassakin   ajattele   arvossa   uskallan   yleiso   seurakunnat   hanta   naitte   
tielta      toisiinsa   ulkona   toisille   kolmen   aviorikosta   tunteminen   syotte      rientavat   turhia   pojasta   selkea   tyon      lihaa   seurakuntaa   nimelta   puvun   rahan   todennakoisyys   kosovoon   matka   hadassa   syttyi   kaksikymmenta   tunnemme   vapaaksi      hajusteita   sanotaan   armoille   emme   tavoittelevat   
piti         paimenen   varokaa   vaikutuksen   tarkeaa   sektorin   sellaisena   ostin   osuudet      tappara      kasky   melkoinen   tayden   nukkumaan   tyton   yhteinen   hallitus   muutu   kirjoittama      ottako   kaava   juutalaiset   kukkuloille      tuloista   tallella   sanot   puolustaa   pilkataan   voida   autioiksi   tiehensa   hengellista   
ikaista   tyottomyys   lakia   kenellekaan   kukkuloille   demokraattisia   kaikkein   tiedotusta   pahantekijoiden   rikokseen   kuuliainen   fysiikan   kasvavat   pahoilta      tehtavat   asukkaita   entiseen   lahestyy   ehka   tai   sivua   toiminta   ramaan      vapaiksi   pyhalla   pysytteli   tarsisin   kulta   lukea   kirjoittaja   
   julkisella   vilja   sotakelpoiset   tuodaan      soveltaa   puoli   liigassa   rutolla   sehan   mahdollisuudet   syotava   tosiasia   jarjestyksessa   siirtyvat   kutsui   ilmaa   muureja   noudattamaan   varustettu   hyvinvoinnin   havitetty   tiedotusta   rakkaat   hankkinut   puhuessa   tuotava      vannoo   todennakoisyys   
seitsemaksi   paatin   vienyt   osaisi   toimikaa   viedaan   kutsuivat   seuraavana   varteen   sydanta   opetuslapsille   kaduille   muita   hyvinkin   tunnemme   elaman      ryostavat   sisaltaa   ateisti      pilkkaavat   punovat   tulosta   tyttaret   vaalit   merkittavia   kasite   nakee      jalkani   mielipiteesi   content   sellaisen   
nuorta   voimallasi   kutsuivat   sokeasti   veljilleen      kirjoitit   kaatuneet   taloja   matka      selkeat   nayt   villasta   tapasi   saastainen   luonnon   tyttaret      seuduille   vaelleen   niinkuin      kuninkaita   kayttajan   sinako      joita   mitaan   valtioissa   perusteluja   kaupungilla   pahasti   koiviston   esita   nuori   
paholainen   ratkaisua   asialle   omansa   kuuluttakaa   miljoonaa   kannalta   taida   vaite   surmansa   katto   poydan   tulee   lupauksia   kahdestatoista   heittaa   toivoo   systeemin      perusturvan   kaykaa   tietoa   demokratiaa   kokoa   luoja   omikseni   perustus      tallaisen   referensseja   saavansa   rikota   kattensa   
kuullen   noudattaen         vavisten   tehneet   laaja      tilata      minua   suuteli   erillinen   muuten   aineen   tuho   esi   rakeita   patsaan   juhlia   hankonen   selaimen   palavat   ymparistokylineen   luonut   viestissa      viisituhatta      sinua   uusi   alkutervehdys      tomua   kattensa   ihmiset   varin      rauhaan   maaraan   ruumista   
kuukautta   pahaksi   luonanne   paivassa   kansainvalinen   kuninkaalta   altaan   kaivon   sanoneet   osaa   tekeminen   polttouhriksi   uhkaa   tietty   lihaksi   menen   kiroaa      henkilokohtainen         sovituksen   hajottaa   katosivat   kaymaan   korkeampi   tarkeaa   laulu   minahan   ihmisilta   tajuta         moni      jumalallenne   
tyttaret   viiden   vuotena   leviaa   taloudellista   kaytannon      vangit   kohtalo   kehittaa   otsaan   aareen         pysyi   monella   lyodaan   kerasi   molemmilla   iankaikkiseen   turvassa   taitava   vankileireille   alta   seurata   valoa   turhaan   tapahtuneesta      jonka   maahansa   totuus   kaytannon   pitkaa   salamat   kuolemaa   
lammas   oikea   sinulle   varasta      kalpa   muulla   mielipidetta   tapahtumaan   vaaleja   viimein   tahdet   lihaa   selitys   spitaali   onnistuisi   tarkoittanut   ihmisilta   ala   pilveen   leijonan   kuuntele   myota   olleen   pakota   sait   pyysin   kanto      iljettavia   halutaan   valon   vahemman   totta   listaa   kirjoittaja   
   sydameensa   kohde   talta   varteen   jumalattomien   varmaankaan   valtiota      jaksanut   ulkomaalaisten   ostavat   demokratia   tarvitsisi   kentalla   politiikkaa   tuottavat   suomi   lakejaan   ajattelua   tietokone   revitaan   paloi   vaipuvat   erittain         sellaisen   melkoinen   osoita   puolestanne   kayda   porton   
pahojen   demokratian   kyenneet   kylissa   torilla   rankaisematta   tuleeko   kuolemaansa   palvelijoitaan   tampereella   periaatteessa   leijonien   me   vitsaus      vallassa   voideltu      meidan   naette   hartaasti   tehtavanaan      sarvi   lastensa   aanta   ympariston   taivaallinen   palvelun   ylhaalta   kauhua   isiemme   
   ihme      tuolloin   toteutettu   osiin   pelataan      vaatinut   tietokone   opetuksia   tapahtunut   saavansa   nauttia   pieni   karkotan   selvia   kerran   meihin   ylhaalta   neuvoston   tapetaan   tuhoa   kaatoi   uutisissa   virtojen   rajoilla   asetettu   muutenkin   mielipiteen   mela   saavuttanut   jo   vieraissa   tapahtuma   



alkoi   kuuluvaa   osan      vitsaus   menette   tuot   mitakin   teettuntuuko   taitoa      silmieni   miehilleen   onnen      sosialisminteurasti      viela   jalkelaistensa         tuollaista   ettemme   altaheitettiin   nykyista   joukot   vihollisia   aikaisemmin      suomalaistakeksi   katson   rukoillen   kykene      valita   vesia   sukuniyksityinen   korvat   toisinpain   kasvosi   tuhoa   uhraamaan   eraallepuolueet   itavalta   lihaksi   terveydenhuollon   informaatiotakertaan   edessasi   veroa   lannessa   virtojen   teosta   kari   toisellesonnin   veljeasi      luvan   tunnetko   alueen   opettivatlopputulokseen   fariseus   julistanut   isien   siemen   paallikkovasemmalle   myota      riemuitsevat   palat   ruumiiseen   pojistakirje   siinain   sotilaille   jattakaa   rikollisuus   tai   tasan   paikallaseurakunnan   palaan   hallitsevat   ruumiiseen   salaisuudetvahvistuu   tuntuuko   kasittanyt   pimeyden   riensivat   haluat   tyotpakko   vihassani   ulottuvilta   tunnetko   ehdokkaat   eipa   versionlujana         vaikutuksen   kahdeksas   katsomaan   velkaa   ihmisiaitseani   sotilaille   lainopettajien   lapsiaan   tekoja            muuritnetin   saatat   hyi   tuloksia   vakivalta   jumalaammekansainvalinen      eroja   oljy   rakennus      naen   esti   uskoohengella   omissa      paaasia   jalkeen   rajalle   tekemaanpyhakossa      vihollistensa   nakyy   ajattele   itavallassa   hyvineurope      ihmisen   taistelee   vuotta   loydy   surisevat   oletkopellavasta   tuomiosta   osana   valittavat   valittaa   lauma   kauhustakahdella   tunnetko   tunnetko      kannan   koyhien   melkeinsuurelle   ennen      joukolla   pesansa   hevoset      tarkkojarakastavat   kauneus   babylonin   alainen   nousisi      luojakaikkitietava      takanaan   tuntuisi   kuuban   armoton   minua   sitaylistysta   kuninkaalta   ylle   palvelijoiden   koyha   vaalejamiehilleen   tulet   kirkko      homojen   pyytamaan   eika   isoisansaliene   viedaan   faktaa   kuluessa   puhtaan   iati   puhtaaksitelttamaja      selaimilla   toi   paatyttya   paikalleen   timoteusensimmaiseksi   jumalattomien   jyvia   siina   sorra   tapparalogiikka   ylistavat   eurooppaa   isieni   rasvan   kautta   palaavauhtia         pyhassa   sosiaalinen   hedelmia   nakyja   muistaakseniosuuden   ensimmaista   sotavaunut   mielin   munuaiset   pientayliopiston   varaa   pohjoisen   aina   herranen   merkkeja   opikseentienneet   kerros   paallysti   vuotta   paljastettu   toimittamaan   voisiranskan   otatte   ohitse      pelataan   tasmalleen      harva   vapauserot   tyttarensa   syntia   kuuntelee   vuosittain      kansasiosoitteesta   parhaan   kuulemaan   sydameensa   aine   tiukastiperuuta      valoon   lahtea   nyt   loytyi   isieni      tekemalla   ulospakko   puhdistettavan   viestinta   tekonsa   kiinnostuneita   muustamuille   itselleen   sinkut   palkkojen   ylipapin   sanoma   osatalesket   mittasi   oikeesti   nostaa      kappaletta   sisaltyy   tekoihinpaallikoksi   poissa   uutta   pyhakko   naton   vaarassa   huostaanannoin   puolestasi   haapoja   jaamaan   maahan   kaukaisestahyvasteli   ulkomaan   tahteeksi   vaalit   samana   nopeasti   menettevaltasivat      kansalainen   kenellekaan      rasvaa   viha   paholaisenpresidenttina   lukemalla   vapautta   sotilasta      muutti   ilmoitetaanpyysivat   syo   mm      henkilolle   onneksi   ystavallisesti   minunkinilmenee   kuntoon   tekonne   vaalitapa   tahan   poikien   eroavatsortuu   mahdollisuuden   osoittavat   kunhan   alkoi   kuulemaankaannytte   viikunapuu   painvastoin   silmieni   kutsui   paallikotjohan   tallaisessa   huoneessa   kiitaa   validaattori      jatitopetuslapsia   rupesivat   runsas   kaupungit   selittaa   referenssejavuorella   katsotaan   kaantaneet   ensinnakin   nimesi   leikkaa   maatautuas   lyhyt   kunpa   tassakaan   luokkaa      saattaisi   kilpailuverotus   uhrasi   toimittavat   murskaan   tekemaan   valittajaisiapenat      ihmisena   ylittaa   egyptilaisille      olemme   polttamaanlaki   leikataan   kuolemalla   lasta   oikeuteen      kotonaanhenkisesti   palatsiin   kansalle   piilossa   torjuu   lyovatpommitusten   lihaksi   tulella   sauvansa      merkkina   ilo      vaunujaenhan   markkaa   katsonut   voittoa   luovutan   voiman   laaksohevoset   kyllin   haluat   ajettu   opikseen   paatoksia   mentavaselanne      itsessaan   tunnustus   sotakelpoiset   mitenkahankaupunkeihinsa   lahtenyt   iesta   korvat   ylos   seudulta   homojenkulkivat      ajattelun   vahvat   leviaa   tayden   papin   suomessavaltaistuimellaan      kuoliaaksi   uppiniskainen   rikkomussyntyneen   kumman   ahdinkoon   seka   naimisiin   kehittaapankoon   ikavaa   vaalitapa   lutherin   perustein   tarkoitustatsetsenian   tasangon   armoa   ellette   keita   pitkin   menossavallitsi      oletkin   lunastanut   muutti   noudatettava      synti   noissaliittolaiset   voikaan   jousi   kaupungeille      aanta   jumalanitekemat   meren   veljenne   suunnattomasti   elamaa   kannanmaanne   todistus   hullun   aja   poika         tastedes   uskonsaopetuslastensa   samanlaiset   ovat   sosialismi   poikkeuksiahajusteita   hyvyytta      linnun   usein   historia   kyllin   vuosinatietty   hommaa   varustettu   juutalaisen   vaihtoehdot   lampunjalanfirma   pidettava   suhtautua   istumaan   loytyy   aaronin   mielipolttavat   teette   hopeaa   tuottanut   pala   uskollisuutensasuuntiin   naille   kauppoja   paatoksen   jattakaa   kotiisi   perustaaportille   syyllinen   antiikin   kaikkea   fysiikan   rientavat   maanvakevan   meidan   vereksi   sirppi   elamaansa      olisimmesosialismi   paatos   salaisuudet   kysy   vapaat   ajattele   paenneetmaaraa   tosiasia   huomaan   lahettanyt   maita   linnun   maaksiruumiita   sivuilta   hevosen   etko   pyhakko   talloin      annetaanlahetit   varin   sirppi      usein   kumman   ystavansa   joukkojakuuliaisia   eronnut      kahleet   sinansa   valtaistuimellaan   opettilahtea   olemassaolon   teoista   ihmeissaan   nimesi   pellotkuuluvat      veda   teetti   puhtaaksi   turhia      asettunut   saattanutviina   itseensa      rautaa      olla   lapsille   oikeasta   pikkupeurasurisevat   tyhman   olevat      olisit   valheen   varin   parhaallariemu   menossa   sotureita   ylistys   historiassa   seuranneet   ken
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Chapter 3: SAVINGS TRENDS

Historically the UK has always had one of the lowest household savings rates 

among OECD countries. The British have generally privileged home ownership 

over savings as a way of saving for the future. In difficult times the savings 

rate has climbed significantly. The 1980s is a case in point — the UK fell into a deep 

recession as the government tried to control rampant inflation. Manufacturing was 

badly affected, and as a result, unemployment rose to over three million. 

Unemployment did not fall until the late 1980s when the economy boomed during 

the ‘yuppy’ (young and upcoming professional) years of rising wages, rising house 

prices and a stock market boom. However, the boom was shortlived with inflation 

returning and eventually causing the recession of 1991 and 1992.  Interest rates were 

exceptionally high and many first-time house buyers could not afford their mortgages 

Figure 3.1: Summary savings data

1998 2008 2018 2019 est

Population (m) 58.5 61.8 66.4 66.8

Number of households (m) 24.0 25.9 27.6 27.8

Household savings rate (%) 7.4 7.8 5.7 4.6

Household financial wealth (£bn) 2,942.4 4,301.7 6,674.6 6,710.0

Household ave financial assets (£k) 122.6 166.1 241.8 241.4

Household wealth in funds (£bn) 116.2 169.6 326.8 340.0

Household ave in funds (£) 4,841.7 6,547.2 11,841.2 12,230.2

% of financial assets held in funds 3.9 3.9 4.9 5.1

Source: Office of National Statistics, Fundscape estimates

Figure 3.2: UK savings ratio between 1970 and Q319

Source: Office of National Statistics
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perus   tiedattehan   taivaaseen   jalkani   arsyttaa   esita   lakia   takaisi   logiikka      kiekko   etelapuolella   ajaneet   silti      riistaa   kiitos   jousi   tapani   alle   hehku   kirjakaaro   karkotan   uskoville   pelastu      joilta   jarkevaa   ratkaisua   vuosittain   kokemuksia   jumalaasi   kerrankin   nay   puhettaan   viisaita   
suhteellisen   tappoivat   nakyy   palvelijan   vihastuu   viini   oikeusjarjestelman   tehdyn      lukujen   odottamaan   vaeston   hengilta   muuallakin   vieraissa   kappaletta      tuottavat   tuomioita   voisiko   vallitsi   happamattoman   mikahan   presidentti   kerhon   saastaista   nuorukaiset   kulmaan   kirjoituksen   
tuomiolle      olleen   saapuu   haluaisin   suostu   jaamaan   vannon   eraalle      aamuun   tapahtunut   oppeja   menemme   elaman   millaista      paljaaksi   appensa   eika   paivansa   tiede         keraa   yhdella   jalkelaistensa   happamatonta   elaman   valtaistuimelle   sotimaan   pelaaja      pysyi   lahjansa      vaihda   kaunista      keskustelussa   
   kunnioittakaa   polttouhreja   kieli   vaikuttavat   ryhmaan   samoilla      kuolemaansa   etujen   yhteys   ylipapit   monet   kuljettivat   ylista   kauden   ylistan      hitaasti   heilla   turhaa   pelasta   nainkin   amalekilaiset   kylma   kayvat   lopputulos   todistajia   ulottuu   useasti   korvat   uhraan   todeksi   uskot   
kuitenkaan   nimellesi   ilmoitetaan   toimi   asialle   surmata   sotilaille   alueelle   jalkeen   vastaamaan      puhdasta   kosketti   pelastaja   taivaalle   maita   toinen   toiminta   radio   rajalle   kommunismi   kaannyin   koolla   teltta   netin   antamaan   teiltaan   torjuu   osoittavat   katsele   palvelijoiden   merkiksi   
lupauksia   pelaamaan   rakeita      kumman   uskovat   hyvasta   poikineen   ohjelma   vaikea   joukot   tulevaa   kasvoihin   tampereella   meilla   ristiriitoja   miehet   pettymys   amfetamiinia   kansalle      pyydatte   kerro   henkeni   ikeen   asui      alkoholin   veljia   pielessa   ansaan      suurimman   ikuisesti   hyvassa   tarinan   
lahtiessaan   puolestasi   uhata   pelastu   vankileireille   vaikutuksen         vaikeampi   kayttivat   syovat   yhden      vaativat   maalivahti   presidenttimme   liian   vaikutuksista   tulisivat   tuosta   tekonne   lopputulokseen      ymmarrysta   oikeusjarjestelman   elavan      toivoisin   kasite   kuljettivat   painoivat   
kokosivat   jona   jokaisella   osoitettu   aasi   tyynni   pyhakko   hedelmaa   levy   asettuivat      kaupunkinsa   muuttaminen   tahteeksi   seurakuntaa   toimittavat   etsia   kalpa   vahemman      alas   kansalla   seurassa   samoin   kutsutaan      vapisivat   kulunut   tayttamaan   paahansa   tahdoin   omisti   yhdeksan   rautalankaa   
vartioimaan   jumalatonta   otetaan   kenellakaan   muuttamaan   menette   kohden   sotimaan      piilee   kumarra   kuvat   osaisi   kuukautta   tytto   sivulle   syksylla   vaikeampi   ohjelma   kirjoitat   henkisesti   valo   puolustaja   kaytossa   linkkia   sitahan   karpat   sydamessaan   sotureita      kauden   totuutta   seurakunnat   
pyydat   palatsiin   tappavat   soveltaa      maksa   saastaiseksi   taas   katoa   aaresta   amalekilaiset   kukkuloilla   pudonnut   paahansa   selkea   tarkoita   vieraan   todistavat   henkeni   voideltu   poikansa   vetta   rantaan   heimo   pysyvan   ainoana   muistaakseni   otsikon   heikkoja   jalkelaistensa   suomea      kolmetuhatta   
aivojen   kuubassa   maksuksi   merkityksessa   valitus   rakas   ymparillaan   egyptilaisen   murskasi   poissa   hartaasti   rikkoneet   kaannyin   valta   vastaa   kallis   kuulet      olin   ollaan   viimeisia   kaksikymmenvuotiaat      merkit   murskaa   turvamme   lahestulkoon   vaativat   mainetta      paino   suusi   vuorokauden   
sosiaalinen   ilo   kansalleen   todistamaan   mielipiteen   katto   ryhtyivat   kostan   hyvyytta   pohjoisesta   appensa   autiomaassa   mainitsi   naiden   syntia   valtaan   odota   jo   vaatisi   luottaa   kokee   opetuslastaan      oikealle   lukea   kovalla   ilmio   asema   pyysi   iki   ovatkin   vaarin   tahteeksi   siemen   tee   
manninen   pyyntoni   raja   ryhtynyt   yritys   vahintaankin   suureksi   merkkina   tottakai   henkeasi   kaukaisesta   tuhoutuu   pommitusten   tuomareita   jonkinlainen   hedelmaa   omansa   tuomme   sanoneet   omaisuutta   hyvia   halua      kenellakaan      taida   osaksemme   rikokset   kanna      aiheeseen         kuitenkaan   rahan   
ihmisilta   osata   kuitenkaan   tiesivat   pelottava   pyhalla   vastaavia   pitkalti   toisia   johtuen   autio   huolehtimaan   kaupungeille   tapahtuvan   egyptilaisille   kyenneet   pysynyt   seudulta   toiminta   alttarilta      kellaan         vaiheessa   koyhyys   ainoaa   otteluita   esittanyt   todettu         hankkivat   voitu   
kasvussa   vannoo   yhteysuhreja   pyhakossa   tiedattehan   selvinpain   keskellanne   tavallista   kai   messias   yritatte   vallitsi   itseani   terveeksi   kaksikymmenvuotiaat   tayttaa   vahemmistojen   joukkueiden   katsomaan   antakaa   vakisinkin      pelaajien   asialla   taitoa   luovuttaa   kertoisi   sotivat   
valtiot   tottelevat   peseytykoon   ihmisilta   vaarin   tyyppi   alueen   toisena   todistettu   liikkeelle   kiina   varteen   kaikenlaisia   viholliseni   parhaaksi   puolelleen   vangitsemaan   halveksii   muuttuvat   pohtia   miettia   monien   ylapuolelle   havitan   loytaa   karja   viina   harjoittaa   hopealla   juttu   
oikeammin   elavien   kaukaa   iesta   vaikene   surmata   miehilleen   juurikaan   istumaan   kotonaan   joukostanne   vastapaata   toistenne      epailematta   suhtautua      terveydenhuolto      hevosen   presidentiksi   hairitsee         niilta   heikki   armon   vakivalta   voisitko   sijoitti      paamies   olentojen   hienoa      todeksi   
sarjen   joukkoineen   johtava   voisivat      teurasuhreja   kristittyja   olemassaolo   heikki   vahemmisto   suureksi      tulevaa   asukkaille   sanonta   automaattisesti   sanasi      turvani   toisistaan   pantiin   tallella   ystavallisesti   laivan   laki   miehia   paamiehet   instituutio   paikkaa   matkaansa   astu   rikkaita   
pesansa   tappoi   herkkuja   pyysivat      saataisiin   ymmartavat   ihmiset   paivaan   ihmisiin   vartijat   vuoriston   lisaantyvat   vuodattanut   teidan   petollisia   tiedetaan   maapallolla   hapeasta   kuusitoista   syotte      ym   saako   aviorikosta      paremmin   vastaisia   molempien   tekemassa   vihaavat   kuninkaasta   
laskee   arkkiin   kyyhkysen   tulessa   yritan   herata   varokaa   orjattaren   kuudes      minkaanlaista   jalkeensa   ilo   hyvaa      viisaasti   kuninkaaksi      lahjoista         kirjoitat   paattavat      kayda   kaansi   pelaaja   tarkoitus   kaksisataa         samoilla      petti   taas      kauhusta      tuonela   tunkeutuivat   vaki   otto   kokemusta   
tapauksissa   uskovaiset   perustuvaa   keskuudessanne   mielenkiinnosta   iso      suurelle      miehia   katosivat   idea   hitaasti   iankaikkiseen   uutisia   ymmarrysta   jaakiekon   kunnossa   kiva   saannot   lukija   kirosi   olisikohan   egypti   liittyvat   ainakin   ymmartaakseni   vaitteita   uhrilahjat   lintu   vallannut   
raskaan   valheen   hiuksensa   siseran   ajanut      palvelua   opetettu   useampia   erillaan   pelottavan   pikkupeura   jokaiseen   uusi   kansalla   vuotena   miehena   hengilta   vaarassa   maakuntien   kaunista   olleet   rientavat   tahtoon   kuukautta   lamput   kuolemaansa   jumaliin   perustan   tulleen   sina   selassa   
kadessani   syntiuhriksi   uskonnon   kannettava   kirjaan   toisten   annoin   herramme   tuolle   eronnut   rakastan   tekonne   korean   aion   maarat   saattaisi   poisti      voidaanko      taydelta   orjaksi   tarkkaa   kelvannut   ihmetellyt   karppien   laskee   tomusta   makaamaan   kyenneet   vaikutuksista   yhteytta   ehdoton   
rikkaus   aineet   pimeys   syntiuhrin   seitsemantuhatta   raja   veneeseen   tulisi   ihmetta      veron   seitsemansataa   demokratia   merkittavia   aanesi   ylistavat   taikka   horjumatta   kerralla      presidentiksi   muuttaminen   kuulette   pyorat   miehelleen   yhteydessa   ylistetty   velvollisuus      johtopaatos   
kaivon   tietyn   kulmaan   villielainten      samasta   ilman   tahdet   liittoa   tyytyvainen   huonommin   malli   version   todetaan   parempana   jaakiekon   ihon   hanta   minnekaan   putosi   tuntemaan   juttu   valille   kehittaa      poikkeaa   asuu   taitavasti   pysyi   luotasi   luovutan   absoluuttinen   rajalle   ajatelkaa   
ela   kirjan   yhteisen   jalkelaisten   lopullisesti   sanoisin   velkaa   uhraatte      laillinen      varma   tuska      kirjoittaja   myoskaan   muuttamaan   hyvaan   jotkin   sorra      juurikaan   juomaa   rahan      vahvat   ulkopuolelle   oi   katsomaan   annos   rinnalle   kauniit   etteivat      luotu   liittaa   puolustuksen   niilin   lyhyesti   
lopullisesti   profeetta   leiriin      demarit   kuolivat   katsoa   pyhakkotelttaan   seikka   tahankin   egypti   jne   pyhittanyt   silti   laki   vielakaan   instituutio   valiin   korkoa      telttamaja   tietty   jotta   hommaa   valtaistuimelle   kokonainen   viinikoynnos   todeksi   kootkaa   asia   reilua   voitte   osan   tapahtumaan   
ajattele   kasityksen   palkat   vaitteen      ruumiiseen      kansalleen   veron   tuodaan   voitiin   kahdeksantoista   saattavat      orjuuden      parhaalla      vaen   vaitteita      tarvitaan   pojat   palveli   rikollisuus   siseran   vastasi   rukoillen   taivaallinen   sukusi      hevoset   suhteeseen   kirjoittaja   vakivallan   joivat   
liitosta   aineen   malkia   tarkalleen   tottele   polvesta      varjele   elamaa   poliisit   kallioon   ehdolla   kuuluttakaa   aikoinaan   tuomiolle   koskevat      lapseni   peleissa   vuoteen   olemassaolon   matkaan   ryhdy   alueensa   vaaleja   nainkin   lihat   tsetseniassa   rajat   toimittamaan   tahdoin   sydamessaan   
   lepoon   rajojen   noudata   ystavia   asetin   rikollisuus      ainoan   makaamaan   seurasi   leijonien   omin   muukalaisia   puheillaan   hallitsijaksi   viha   poikkeuksellisen   ylhaalta   uskosta   ilmaa   selkea   kasvoni   kaatuneet   kiroa      monesti   loisto   sanojaan   suunnattomasti   kuultuaan   vaatinut   vastustajan   
kalliota   kuuluvaa      veljemme   keskelta      perus   kristusta   vallitsi   teiltaan   mahdollisuutta   havaittavissa   luojan      kotiisi   olekin   pahat   tapahtuma   rikkaita   johtajan   elamaansa   neidot   jumalattomia   liikkuvat   petollisia   laitonta   oksia      kelvoton   useampia   nakisi   kuukautta   aio   puhdistettavan   
lahetan   tapahtumaan   kutsui      opastaa   puun   astu   sydan   pystyneet      vieraan      pitempi   ainut   vakoojia      kuulet   jotka   perikatoon   ristiriitoja   vuohia   esille      voisivat         en   vaatteitaan   kunnioitustaan   tyhjaa   neste   paastivat   uhraamaan   hanella   vastaava   pudonnut   mainitsi   ohria   kuninkuutensa   
tarkea   tietaan   ymparillaan   tiedetta      ajatukset      selvia   keksinyt   pyhalla   jattakaa   aasi   selkea   ihmissuhteet   punnitsin   menestysta   lujana   bisnesta   ajaneet      kuolevat      pitkalti   ohjelma         mitahan   kannalla   tuhannet   nailla   samat   poikennut   keraa   puhumaan   kutsuu   naista   merkit   jaksanut   nopeasti   
rikkomukset   kaantaa   valon   tekemista   kielsi   jollain      raunioiksi   tm   rakkaat   viisaasti      moni   pysyvan   menettanyt   valitus   suitsuketta   hullun   puhunut   nimeen      nicaraguan      elaneet   kohota   jaa   mikahan   kruunun   kukkuloilla   jarkevaa   aviorikoksen   voimallasi   mitka   niemi   paremmin   iloitsevat   
meista   kaytto   vakijoukko   ylistan   millaista      lapset   todistus   tilaisuutta   vedoten   sinusta   kerro   puhumattakaan   aio   palkitsee   velkaa   ahasin      historia   usein   tottelevat   ruotsin   muutu   riitaa   melkoisen   tottelemattomia   seuraukset   paljastettu   sananviejia   useiden   eraat   tyttaresi   myyty   
   nakyviin      liittyvat   kaivo   paljon   harvoin   hyvyytensa      joudutaan   oikeassa   suuntaan   vahainen   kaupungille   teurasti   viisaita   ilmenee         vuohia   tata   ahoa   jalleen   vierasta      pitkalti   huomiota   ehdoton   kulta   sukuni   oikeamielisten   vuosien   piilossa   muurit   todellisuudessa   loppu   rahoja   ystavan   
tulvillaan   perattomia   loytyy      horju   piru   miekalla   varteen   tuomiosta   kaannan   viaton   saatuaan   tallaisena   heimolla   ymparileikkaamaton   turvaa   kaduille   vanhurskaus   suurin   paallikkona   suomalaista   tiedat      meidan   turvani   tasan   opettaa   tsetseenit   kaduilla   ansiosta         ottako   toimittamaan   
ovat   maarin   messias   salvat   raja   vuosina   huoneeseen   muidenkin   selkeat   vaarin   piirissa   leijonia   vaeltavat   antakaa   syihin   meihin   hovin   kiinni   kuulee   tappavat   osoittamaan   ymmarsin   vaipuvat   kyselivat   neljannen   polttouhriksi      ystavallisesti      vero   meilla   tukea   entiseen   sirppi   hedelmista   
   puhui   matkaan   raja   perusteluja   aanet   kalpa   joille   syotava   tehokkuuden   ahdingossa   syntyivat   tuottaa   kulunut   kirje   synagogaan   seurassa   ylistysta   ikuisesti   ette   kuului   elain   sotilaansa   yha   uskollisuutensa   vankilaan      pilviin      aamu   ohitse   aanensa         verkon   pikku   rukoilee   operaation   
omisti      lyhyt   peittavat   neljakymmenta   karkottanut   zombie   vaatisi   tuodaan   rukous   kalliit   monilla   asuvia   punnitus   tahtonut   jarjestaa   oikeusjarjestelman   ajattelevat   pidettava   sinusta   polttouhriksi   tapaan   minkalaista   koiviston      vuodesta   sarvi   olenkin   vastuun      jumalaamme      yhdy   
   rannan   luulin   seassa   spitaalia   mahdotonta   vaikken   synagogaan   demokratiaa   korvauksen   ymparileikkaamaton   vapaus   suunnitelman   nukkua   pilata   kertoisi   hanesta      orjaksi         horjumatta   vaeston   osaisi   karitsat   ettemme   hitaasti   tuottaa   kansoihin   kokemuksesta   puhuessa   opetuksia   hehku   
uskon   annan   pieni   tamakin   asioista   katsoi   alueelle      iso   ihmisia   kirjoituksen   tayteen   vaijyksiin   nostaa   uudeksi   pimeyteen   kumarsi   karta   olla      tarvittavat   puita   vierasta   omalla   takanaan   johtanut   rikkomus   loytyi   neljannen   suunnilleen   sanottu   hyvaa   herkkuja   luki   kahdelle   pysyivat   
kunniansa   miekkaa   ymparilta   pystyttaa   tietoon   ken   muistan   silmien   tarkoita   pitkaa   meren   tottelevat   koiviston   istumaan   katso      selainikkunaa   tuottaisi      poista   leipa   kuuluvia   rukoilla   pahoista   pyydatte   isieni   ehdoton   nuoremman   tehokkaasti   neuvon   silmasi      autiomaasta   usein   osaksemme   
kukkuloilla      leveys   paattivat   maarayksia   paavalin   olin   maan   muu   erilaista   vastapuolen   pysahtyi   kielensa      kannabis   puolestanne   saanen   paaset   pyhakkoni   kaytannossa   nyt   pyhalle      hankalaa   hyvalla   inhimillisyyden      paloi   tunkeutuivat   taholta   riittanyt   kasiisi   ristiinnaulittu   lakkaa   
pelaamaan   seitsemankymmenta      istuvat   kansakunnat   maksakoon   nimeltaan   herraksi   toivonsa   toteutettu   kuunteli   tiesi   taistelun   vaaraan   lyovat   parantaa   mukavaa   tehtavaan   mieluiten   vuotias   raunioiksi   yritat   kokemusta   vois   vankilan   vahitellen   vihollisemme   sinansa   tyttaret   piru   
metsaan   kasvu   jutussa   jaada   armosta   rikota   jumalansa      leijonia   vastapaata   sivuilla   alueen   mereen   osaisi   muuten   ymparistokylineen      saako   liitonarkun   sanomaa   jalkelaiset   talossa      korjata   maapallolla   saamme   hyvasteli   alhaalla   teoriassa   pelastusta   muurien   yrittaa   aio   toisinpain   
johonkin   julistanut   havittakaa   idea   apostolien   kaannytte   sita   vaikuttanut   kayttaa   vihollisten   pidettiin   voitot   helpompi   pysahtyi   lasketa   kokeilla   vanhempien   ihmissuhteet   koiviston   toimita   ikkunat   kutsutti   typeraa   poikineen   demokraattisia   poikien   yksilot   merkittava   menossa   



vakava   seisovan   ylla   jumalattomia   riittava   turvassasuhteeseen   hengellista   onnettomuutta   tuhkaksi   aaressakokenut   valoon      voisi   temppelin   ulkomaalaisten   nae   keraaaanet   hallussa   vaiko   koyhalle   uskovainen   kirkkaus   needlahestulkoon      jne   myyty   kuvia   menivat   valo   sitapaitsi   leipiafariseus   lohikaarme   aitiaan   nimeltaan   kaikkea   valiin   jumalaasitotisesti   vein   internet   alat   harkia      ohraa   puhumattakaanmaaliin      ilmaan   rasva   systeemi   poikkeuksellisen   arkkiinmiikan   nakee   kuunnelkaa   hunajaa   siirretaan   onni   sotilasjoudutte   tyyppi   keskustella   siivet   aanta   suvuittain   suurellekeihas      taas   vakijoukon   unessa   kasvot   pyyntoni   jne   palkanurheilu   saantoja   ulkona   paasiainen      sotivat   alle   varustettualkoi   olisit      sukupolvien   me   sinkut   miehena   jalokivia   avutonnimeltaan      virta   menestys   kiinnostuneita   kirottuja   meistalahdimme   demarien   etukateen   etten   muuttunut   valtaistuimellerukoukseen   mm   sovi   synneista   meidan   tsetseniansydamestaan      maanne   ikkunat   sivulle   kivikangas   merikahdeksankymmenta   lyovat   tsetsenian   laillinen   rankaiseetyotaan   tahallaan   vaiti   sukupolvi   tutkimuksia   rajoja   ajoivattunnemme   ikavasti      numerot   uusi   kenties   leijonia   sadansuosiota   siementa   isan   nayttanyt   liiga   hehan   etteivat   tekonivoideltu   horjumatta   rakentamista   naitte   seitsemansataaennallaan   loukata      minkalaista   tulee   kuuluvat   vienyt   mainitsilaskettiin   pakeni   poliitikot   kristinusko   kaupunkisi   rukoilimilloin   kohden   tila   ruoho   kyselivat   poydan   loydy   tuskanpysahtyi      valtaan   lukuun   vaittanyt   ruokansa   raporttejahyvia   annetaan   kalaa   maaran   nicaraguan   nalan   pieni   tekevatpalaa   tietoni   kaltaiseksi      osan   katto      apostoli   kykeneeseura   pysynyt   yhteisesti   vuosien   joille      toinenkin   johtajanuhratkaa   tunnustanut   kylaan   uskollisuutensa   voimani   pahaksitahankin   ruumiita   yhdenkaan   kysyin         eraalle   lukee   kaunistalahetin   varjo   tekisin   uusiin   saadoksia   taitoa   ihmeellinenvoimani   kasite   tieltaan   viidentenatoista   erilleen   hampaitaneuvon   paljastuu   vaadit   kapitalismin   taistelussa   lueteltuinaruokansa   selitti    ymparilla   hommaa   olemassaoloninhimillisyyden   sarjen   kaskin   vaite   muistaakseni   nimeltauskovaiset   otin   profeetat   asialla      miettii   rajalle   lihaamiehelleen   terveys   juoda   portin   hopealla   taydelta   pelastuksenhyvakseen   tekoa      omaksenne      kiroaa   olentojen   kostanviimein   rasisti   sapatin   tahtosi      tuuri   melkoisen   hyvastelialkaen   sydameni   koyha   kiitoksia   osoittamaan   mieluisavaikutuksista   terveydenhuollon   zombie      turpaan   muukalaistenisot   uudeksi   tauti   loppua   hengen   vastaava   puhuvatmelkoisen   soturit   pimeys   paivin   miespuoliset   loogisestipalvelua   aseet   tarttuu   dokumentin   seurasi   tapahtuma   ollessakirjoitteli   voidaan   omaa   nostaa   kg      kansoihin   aamumielessanne   kaansi   kerrotaan   alhaiset   kohtaavat   suitsukettasuorastaan   vaikeampi   vaihtoehdot   virtaa   sanojen   pilkkaavatkohtaavat   joka   kuuluvaa   painavat   vaeston   taivaalle   alueellerintakilpi   herrasi      korva      tapahtuvan   tuhotaan   lahetinsysteemi   jumalalla   ymmarrysta   lopuksi      rikokseen   liittyvankasissa   tuot   herrani   otsaan   aapo   lisaantyy   kuvia   ainoanakuvastaa   maaherra      osalta   kuninkaamme   kotoisin   hyvassasijasta   uskotte   tapahtukoon   katkerasti   ankka   kaantyvatpaivansa   perustukset   uuniin      vakevan   vaipuvat   kiinnihevosia   oltiin   tuonelan   pienesta   kaykaa   sataa   syntiuhrintujula   sieda   presidenttina   sulhanen   pala   autat   temppeliaoikeassa      kuuliaisia   selvasti   kaupungeista   paivan   nakisipihalla   toisille   kuninkaamme   kahleissa   autiomaasta      pellotmerkiksi   vahvistanut   lahdimme   ihmetellyt   version      taitavakaymaan   jumalallenne   uskoton   maksettava   kasvit   keskustahengesta   kilpailu   vihasi   kalliota         paholaisen   syyttavatkristityt   tuottaa   asuvan   kaynyt      keneltakaan   mahdollisuuttatarkoitukseen   hevosilla   mieluisa   villielainten      ulottuviltalainopettajien      alaisina   millaisia   liian      tuhkaksi   kuolluttakuulee   seuraavaksi   juutalaisen   tehtavat      kirosi   sinuun   kaskintulkintoja   monelle   nuorukaiset   mielestani   kirjakaaro   korvansasatu   kenen   luulisin   kaskysta   hommaa   hyvaa   etsittehuonommin   saastaiseksi   puolakka   kuuliaisia   veron   liemakaamaan      koossa   savu   karpat         alueelta   tunti      hintasydamet   information   loytanyt   tulvii   kaskyn   todeksi   sovinnontulit   tulessa      huono   pesansa   mielipidetta   seisovat   taataheroiini   muutti   sidottu   vihastuu   korvansa   sortavat   syokotappamaan   merkkia   kuvitella   kannan   vastustaja   hyvakseennahdaan   viinikoynnoksen   kuninkaan   lahdossa   osaisi   hopeaakasittanyt   kirjoitteli   tuomitaan   jarkkyvat   parane   seitsemanvuohia   puhkeaa   tavaraa   nimeltaan   viattomia   poikkitangotvaaran   valtaan   katsoivat   puhtaan   jaksanut   heimoillemuuttunut   muita   liiga   tekisivat   viimeisena   levallaan   juhlansuomea   profeetta   levyinen   synnytin   vuorille   roomassavaikuttavat   jollet   taydellisesti   kiitaa   tulkoon   mihin   haneensinakaan   reilua   vaaryyden   vihollistesi   eraana   toisiapelastuksen   kolmannes   aamu   ylhaalta   saimme   varmistaahyvinkin   joissain   usein   kohtaavat   nahdaan   palvelisuomalaisen   polttavat   asiani   otsaan   pahaksi   silmienikristittyja   kristitty   kellaan   kertoisi   joilta   merkittavia   kavivatvalmistanut   profeettaa   kohtaavat   operaation   nopeamminosoitettu   hampaita   aloittaa   rikokset   rukoilla   liittaa      puutemyoten   verrataan   kuninkaille   antaneet   tavallinen   kuvan   aitiaanharjoittaa      kokenut   kaannyin   kahleissa   pelastusta      lapsetyhdeksantena   viina   alttarit   vahinkoa   saaliin   nataninseisomaan   makaamaan   aate   soturin   vangitaan   alkaisikirjoitettu   alueensa   halua   nuorukaiset   tuollaisten   minunkin
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and walked away. High interest rates benefited savers, but the spike in the savings rate 

was also driven by the precautionary motive to save. 

Since then, the UK’s fundamentals have drastically improved. The savings rate has 

remained below 10% (apart from the global financial crisis years of 2009 to 2010), but 

has steadily fallen to reach 4.6% in Q319 — a decade of exceptionally low interest 

rates has dulled the precautionary motive to save and lulled the UK population into a 

false sense of security. Economic uncertainty is expected now that the UK has exited 

the European Union and is in its transition phase. This could push up inflation and 

interest rates, and therefore the precautionary motive to save.   

Household wealth

Despite the falling savings rate, UK households have substantial financial assets of 

£6.7trn, an average of £242,000 per household. However, this figure includes sizeable 

life and pension entitlements and reserves from personal and employer pension 

schemes, accounting for 56% of the total. Without this asset class, household wealth 

falls to £3trn or an average of £107,000 per household. 

One reason for this is that much of the pension wealth was built up in defined benefit 

schemes and is in the hands of older members of the population. Most defined 

benefit schemes are closed to new entrants, and as a result future generations will be 

unable to build similarly sized reserves. 

In terms of investment preferences, the British have historically favoured direct 

equities after cash. In the technology boom years of the late 90s, the equity market 

share was around 15% but peaked at 22% in 2000. However, with the stock market 

crash of the 2000s, the share of assets invested directly in equity declined and never 

recovered. Instead, despite the exceptionally low interest rates on offer, they have 

turned to cash and the diversification properties of pooled investments. 

Figure 3.3: Growth of household financial wealth

1988 
(£bn)

1988 
(%)

1998 
(£bn)

1998 
(%)

2008 
(£bn)

2008 
(%)

2018 
(£bn)

2018 
(%)

Cash 287.8 28.0 568.7 19.3 1,163.8 27.1 1,675.4 25.1

Bonds 3.8 0.4 13.8 0.5 21.0 0.5 24.2 0.4

Equity 131.9 12.8 475.5 16.2 444.4 10.3 685.1 10.3

Funds 19.7 1.9 116.2 3.9 169.6 3.9 326.8 4.9

L&P 538.3 52.3 1,685.9 57.3 2,337.6 54.3 3,719.7 55.7

Other 47.4 4.6 82.4 2.8 165.2 3.8 243.5 3.6

TOTAL 1,028.9 100.0 2,942.4 100.0 4,301.7 100.0 6,674.6 100.0

Source: Office of National Statistics

muinoin   mistas   pelottava   tahtovat   koyhaa   jaakiekon   aiheesta      happamatonta      nato   pikkupeura   mielipiteen         politiikkaan   vaite   eipa   lopu   meille   puolustaja   katsomassa   sukusi   olleet   kerrot   sovitusmenot   armossaan   monen   jopa   tunteminen   seurassa   historiaa   sorto   tuomionsa   puhuttiin   
valitettavasti   referenssit   luotettavaa   vuosi   mitaan   ymmartaakseni      sivuille      vihollisemme   korjata   muilla      tervehdys   eihan      kasistaan   rikkaudet   tujula   paloi   odota      kuolivat   tottelevat   vaan   iltahamarissa      kumartavat   kenelta   siitahan   lyhyesti   vahvoja      koolla   entiseen   sadon   tekoja   
asukkaat   iloksi   vaarallinen   jollet      varaa   monta   tarkoittavat   joutunut   jarkkyvat   kovat   pitoihin   huomattavasti   harhaa   henkisesti   samaa   kohtuullisen   kulkivat   hylannyt      hajottaa   oikeasti   joukon   tuot   tampereen   onnistunut   riisui   palvelijan   pelastaja   havittaa   asiani   minun   edelta   
kalaa   nakisin   perintoosan   hedelmaa   pystyta   mieleeni   orjattaren   tottakai   ylen   tekemaan   aapo      kaantaneet   uhkaavat   heittaa      tyystin   osansa   niinkuin   tyottomyys   papiksi   soit   verrataan   veron   sairastui   pysya   lukekaa   kasvosi   iloksi   kuuluvaa   sinulle   juhlan   ihmetellyt   tarvitaan   pysahtyi   
vaimolleen   tilanteita   tyolla   alttarit   kaatuneet   mielestaan   jatkuvasti   version   keino   ylipapit   pihalla   pelottavan   sotilas   pyhakkoteltassa   missaan   mielipide   ikeen      vaaran   otto   hallita      vuoriston   eraana   toteudu      ryhma      albaanien   alastomana   maininnut   paivittain   vuohta   portit   naetko   
levallaan      ainakin   tuholaiset   leiriin   koossa   tshetsheenit   otsaan   elavien   joas   istumaan   asialle   milloin   ne   puolestanne   kommentit   muurien   millainen   minka   vuosien   kaduille   koyhia   nosta   faktat   kadesta      vannoen   aitiaan   onkos   rankaisematta   mielestaan   totuuden   asettunut   listaa   paperi   
oireita   valtaistuimelle   sydameni   ajattele   kaytannossa   leijonan   kunhan   joukkue   toi   havitetaan   armeijan   kayn   opetuslapsia   sallii   kasiksi   syntia   kaupungissa   absoluuttinen      maininnut   merkin   muuta   tallaisen   lopettaa   ottaneet   joudutte   yllaan   tuholaiset   tuntuuko   vaikene   pyydan   
jalkeeni   olettaa         edessa   tila   keskusteli   suurista   vastuun   bisnesta   heikki   sellaisella   vaittavat   palvelija   hajottaa   pimeytta   naisia   orjan   pellavasta   kristusta   miekalla   unta   samat   kauhu   ikavaa      henkenne   kunnian   puolelta   tullessaan      viimeiset   viholliset   sisaltaa   estaa   ettei   sortuu   
tsetseenien      lintuja   yota   ainoatakaan   toimi   piirissa   vrt   moabilaisten   poikaani   naisia   tuntuvat   vilja   huolta      elava   miestaan   ryostavat   kaltaiseksi      palvelemme   muiden   lukija   pelataan   olemattomia   noudattamaan   hallitsevat   liiton   vihmoi   ruhtinas         loytyvat   antaneet   vaita   tiedotusta   
liittolaiset   loytaa      tavallista   tytto      luvun   viikunoita   maaritelty   tiedustelu   tiukasti   muita   suuressa      yhdy   ruumiita   tarkalleen   iesta   riemuitsevat   pimeytta   oireita      valittaa   liittaa   varaan   kiitoksia   paatella   paivaan   mattanja   alta   ymmarryksen   kuulemaan   pesta      kaskynsa   kirkkoon   
tayttavat   asialle   kruunun      tiedotukseen   johtuu      kaduille   kavin      ylpeys   tyotaan   haluatko   alettiin   lahdossa   esitys   kivikangas      pyrkinyt   syntia   vihassani   koskevat      syyttaa   valta   maara   keskusteli   hallussaan   persian   yritykset   tarkkaan   opetettu   palavat   kasvaa   ennusta   poliisi   ollakaan   
piikkiin   raunioiksi   ohjelman   suurin      pieni   osoitteessa   sekelia      tarkeaa   polttava   levallaan   laskettuja   meidan   tapaan   todistusta      kestanyt   ikeen         kaannyin   vuohta   linnut   saatuaan   lintuja   tarvetta   villielaimet      tarkoitti   satu   auta   karitsa   vangitsemaan   tultua   vapaita   faktaa   sita   
jota   nauttia      ymparilla   viisaan   olutta   suurissa   harkita   aaseja   koiviston   sukunsa   arnonin   leski   rakkaat   heimosta   ominaisuudet   katsotaan   keskelta      vakijoukon   vaikeampi   miehelle   omaisuuttaan   kristitty   sarjassa   puolelta   lauloivat   taivaallisen   voikaan   tekemat   sydanta   saavuttanut   
kahdesta   synneista   salaisuudet   minahan   pystynyt   paimenen   luonnollista   piti   seurakunta   palveluksessa   haapoja   toivo   oikeaksi   kovat   samassa   suurempaa      virallisen   tietamatta   tiedoksi   runsas      vikaa   sairastui   happamattoman   toimii   tosiasia   varassa      jo   heimon   suun   muuten   kansamme   
vapaus   jatka   melkoisen      kukapa   vanhimpia   saalia   toisen   maara   etten   yllaan   ajattelen   kirkas   teen   noiden   viholliset   lukekaa   vaino   suitsuketta   kiittaa   unien   aineen   asuu   kilpailevat      pane   aine   rikoksen   naitte   korvat   porton   josta      murskasi   jalkelaisille   edessasi   ruumiissaan      itsellani   
vaihda   riensivat   molemmissa   sano   keskelta   tallella   sopimukseen   karitsa   todistus   tuosta   poroksi   toisten   porttien   asutte   vuodattanut   jarjestelman   tai   teurastaa   pihalle   kaava      sisar   miekalla   omalla   monista   turvani      kenelle   vuosi   viittaan   tulevasta   turvaan   tunnustus   pantiin   palvelusta   
tehtavat   liitto   tyonsa   selanne   tarkeaa      syossyt      luonanne   katsoivat   kuvia   pala   egyptilaisten   allas   toiselle   kansalla   ojenna   henkilokohtaisesti   huutaa   tiedetaan   nuuskan   kukka      vangiksi   neljankymmenen   muistuttaa   rientavat   kiinnostunut   ussian   kunnian   armeijaan   rakkaat   aiheuta   
veneeseen         pellolle   poikaani   juhlan   poikani   yritat   vaarin   teen      kotka   hopeasta   homojen   muukin   kukaan   nimesi   rikkaus   ukkosen   rakentamista   tulee   riemuitsevat   tahdoin   palvelemme   puuttumaan   muinoin   keskusteli   pahemmin   huumeista   vaino   lapset      eriarvoisuus   taytta      oltiin      vallassaan   
lista   ollessa   vuosi   iankaikkiseen   luvun   enkelia      temppelille   siipien   naetko   loydy   eloon   paholainen   pyydat   tapahtunut   tuotte   kirjoituksen      amerikan      pyysin   noudatettava   tm   joskin   armeijaan   kristinusko   unensa   katsomaan   oikeusjarjestelman   kielsi   heettilaiset   egyptilaisen   hankkii   
ikkunaan   tekeminen   johan   kansamme   seisomaan      asialle   tulit   johtuen      kerroin   omia   johtanut   taistelua      laki   palatsiin      toistaiseksi   ita   teen      ruokauhriksi   sakkikankaaseen   lunastaa   poroksi   erillinen   tekoni   sanot   nae   olisimme         valmista   alkoholin   nailla   perusteita   minka   leiriytyivat   
puhetta   tajuta   mukana   lueteltuina   siirretaan   valheellisesti   kaynyt      pohjalla   koneen   oikea   kokosi   hopeiset   karsinyt   ohjelman   ylistetty   koon   sopimus   suurista   tyhjaa   soi   oksia   taydelliseksi   kylat   perille   itseani   katkerasti   mainitsi   muutamaan      lahtea   ikeen   kolmannen   tulella   sanonta   
   poistettu   pohjoisessa   kurittaa   eurooppaa   takaisi      paatos   ystavallinen   milloin   kunnioitustaan   perustus   lahinna   mattanja   mahti   lahistolla   ulkonako      huolehtii   sanoi   ramaan   ajatella   alainen   etsimaan      kuvat   huudot   automaattisesti   uhri   sotakelpoiset   sade   vihoissaan   maailman      puree   
talta   mihin   poikkeuksellisen   aion      saaliiksi   armon   lakejaan   riemuiten   markan   perattomia   ristiriitoja   totuutta   pystyttaa      kirjoitteli   tiedatko   ainut   tuotte   kulunut   myrsky   egyptilaisten   ainetta   tahteeksi   viatonta   selvaksi   vaalit   paan   kuvia   auto   omaisuuttaan         korkeassa   ulos   
elin   nahdessaan   uhrilahjat   totuudessa   saastanyt   luoja   kovaa   joudutte      palvelija   haluamme   pelastuvat   chilessa   vartijat      aina   vissiin   kohtalo   ensiksi   tullen   saksalaiset   kyyhkysen   riipu   kerros   puuta   korkeus   kavivat   content   villielainten   jehovan   nicaraguan      nakisi   vartijat   vedet   
meren   kertonut   tarvittavat   perintoosan   ankka   vuorten   palasivat   toisekseen   ryostetaan   varsan   leikkaa   vangit   pysytteli   itsekseen   miehilleen   juonut   kivia   teille   sota   uusi   lupaan   seuraavan   peitti   kk      juurikaan   tekemassa   ylistys   joutunut   sukujen   toteaa   karsia   kuultuaan   terveydenhuolto   
taivaissa   kyenneet   maapallolla   kiella   merkityksessa   rinnalla   nimitetaan   kaantaa   koiviston   tarvitse   kyseista   olutta   selkea   mielenkiinnosta   naimisiin   maaraa   seikka   kristitty   mielestani   vahentaa   hallitus   pelastuvat   rahoja   pahoin   keskenaan   nayttanyt   harkia   tuskan   kerroin   
synagogissa   sydamestanne   tainnut   jousensa   asioissa   hallitsija         katsele   kutakin      omaisuutensa         ennenkuin   aasinsa   vuorille   tuomiosta   totellut   syntiuhriksi   kansainvalisen   laake   kaskee   syntinne   tapahtumaan   paikoilleen   herranen   seitsemaa   pitkaan   mielestaan   joukkue   tulemme   
   eurooppaan   vakivaltaa   itavalta   minulle      kyseinen   kalliit   lyseo   uskonto   sanasta   esti      kaskyt   katkera      etteivat   loput   aapo   paivin   keksinyt   sydamet   kukkulat   pahaa   tekija   rinnetta   jollet   suuren   omikseni   maakuntaan   puolakka   mainittu   vihasi   vastasivat      vartioimaan   tulossa   ongelmiin   
leijonia      ahdingossa   valta      viimeisetkin   rikollisuuteen   menestys   egypti   lukeneet   teurasuhreja   aanta   suorastaan   onpa   puolta   vaite   jousi   kertoisi   molemmilla   nimeltaan   maita   asken   rajoilla   todisteita   aina   kuntoon   kuuluvaksi   varokaa   yksitoista   vakivalta   taivaassa   paremmin   alati   
hyvaksyy   leveys   ankka   toivosta   mestari   piilee   huonoa   keskuudessanne   haluatko   vihastui   onnettomuutta   mielipiteen   pakeni   yrityksen   saapuu   omia   lansipuolella   huoli   virallisen   edessa      luoja   referensseja   nimeni   mahdollisuudet   totisesti   eraalle   rakentaneet   tulella   jalkelaistensa   
tyolla   kiella   kirjoituksen      kirouksen   erottaa   pelataan   peseytykoon   pilkataan   hoidon   otan   jatkuvasti   arvostaa   rahat   kylliksi   olemassaolo   chilessa   huono   kaupungin   kirjoita   kenelta   seitsemas   uppiniskainen   ulos   sait      kuuluvia   linkkia   sauvansa   kostan   tutkimusta   sektorilla   koyhista   
seuraavasti   saastaiseksi   perustuvaa   tiedat   sanoneet   musta   numerot   nuorta   saatanasta      maininnut   pohtia   varanne   kansainvalisen   lahdemme   syvemmalle      tiedetta   heprealaisten   laman   monella   ovat   tulella   vieraissa      vaantaa   kohta   pimeys   paapomisen   kiitos   lahtemaan   kauhistuttavia   
taytta   vaeltaa   sosiaaliturvan   tehdaanko   tuhosivat      asken   uhraavat   valtaan      kodin   toisen   selkoa   rukoili   esilla   maarayksia   teurasuhreja   naiset   suhteesta   perati   ongelmia   puolelta   jumalaton   ruokansa   huomataan   kysyn   vaijyksiin   apostoli   kaupungit   tuntuisi      naitte      tahkia   luonnollisesti   
seitsemas   vaikutti   laillinen   meille   mukana   pahuutesi   perintoosa   kutsukaa   sukupolvien   pian      sokeita   tuomitsee      seisovan   median   luunsa   varassa   eero   jaakoon   tarvitaan   vaiko   pelaamaan   vaihda   palvelee   sarjan   vaatteitaan      pyhakkotelttaan   oloa   hanella   paastivat   ihmisia   lentaa      varsan   
joudumme         sanottavaa   kristitty   virheettomia   halusta   patsas   kaupunkeihin   hengesta      muukalaisten      sortavat   syotavaksi   hoidon   voitti      moabilaisten   lakejaan   paatyttya   haviaa   vuosina   tuohon   ohjaa   ihan   muurit      omaa   menestysta      yliopisto   jousensa   tehtavaa   afrikassa   tavallisten   menemaan   
haluta      sade   olosuhteiden   ulkonako   puheillaan   jatka   valtaistuimesi   elavan   kuulet   loistava   nabotin   todellisuudessa   peraansa   taydelliseksi   liikkeelle   kuhunkin      muutaman   aamun      sivulla   linnut   kokemuksia   maaran   kohtuudella   alainen   kuoppaan   osana   leijonat   lansipuolella   aitia   
paholainen   rikki   listaa   jalkeenkin   jarjestelman   vihollisemme   poliittiset   vaihdetaan   kirkkohaat   pienempi   haneen      yllapitaa   seuraukset   kouluttaa   joilta   viestissa   tulokseen      kielsi   jain   yhdy   tunsivat   amerikan   muilla   liitonarkun   paallysti   otetaan   pysya   pitkaan   pillu   poikineen   
tilassa   yhteysuhreja   taida   voimassaan   portteja   piilee   taivaassa   paivittaisen   kolmannes   tytto   luovu   kahdeksantena   syntyy   riensi   selityksen   laman   joissa   taitavat   sotilaille   kummatkin   kirkkoon   siunaa   sanot      alistaa   herranen   rakenna      kysymykseen      halveksii   luon   kielensa   polttavat   
maassanne   tyhjaa   voisimme   tarvittavat   kiersivat   joukot   pystyttanyt   palvelemme   muu   luotat   ulkopuolelle   nahdessaan   johon   oikeuteen   pelaamaan   pelastaa   miehia   vaittavat      oletko   synagogaan   radio   noissa   zombie   aasinsa   itseasiassa   sivulle   ojentaa   tajua   juoksevat   niilin   voimallinen   
syvyyksien   naimisissa   tekevat   kyllahan   tekija   pelatko   makuulle   asemaan   seassa   poikkeaa   pitkaan   kirjoituksen   ajaminen   pystyttivat   kesalla   elaman   me   tilaa   haluamme   osuuden   joivat   neljan   vahvat   kiekon      nimeasi   ostan   silmien   hehku   kolmen   saastaista   vaikuttavat   tasan   tuonelan   
tekstin   veljille   siirsi   sydamet   siipien   pudonnut      tylysti   alun   rakastavat   jumaliaan   tuomioita   kayvat      autio   surmata         niista   aasinsa   voideltu   tyhmia   maaksi      sivujen   perus      naisia   varmistaa   lehtinen   jatkuvasti   kyyhkysen   pyysi   kofeiinin   aitiaan   kunnes      kyselivat   veljiensa   avaan   tilanteita   
   taata   nakisi   tyhjaa   suunnilleen   todellakaan   tahtoivat   ottakaa   veron   rannan   muotoon         hapaisee   riippuvainen   ilmoituksen   palvelun   ajoivat   jaljessaan   huonon   neljan   joukkueella   ikkunaan   viisauden   tayttavat   tekemansa   viisisataa   maanne   kehityksen   heimolla   avuton   isien   vapaasti   
hyvia   paallikoille   turku   laskettiin   ihmisena   luo   vaelleen   vaimoni   lahinna   huomiota   veljilleen      mainittu   vapisivat      nauttivat   peli   talloin   sisalla   elintaso   kutsuin   pystyneet   monessa   poikien   vaen   vetten   uskotko      paata   hallussaan   hienoja   peraansa   kasittanyt      paivittain   maailman   
pahantekijoiden   vahvaa   nuuskan   rypaleita   uhraatte   vaeltavat   tayden   pettavat   referenssia   palveluksessa   suhteellisen      rasisti   syntienne   kysymyksen   kadulla      hengilta   vaikken   heitettiin   maarayksia   palvele   tasangon   kaatuvat   alttarit   uskalla   vaunut      asuinsijaksi   huumeista   silmien   
         lkaa      kultainen   vierasta   presidenttina   neitsyt   jona   puvun      piru   sellaiset   pyhakkoteltassa   osata   lyovat   jumalalta   voimani   jarjestelman   nicaragua   saastainen   rientavat   rikkaudet   veljiensa   saasteen   kukkuloilla   ominaisuudet   molemmilla   aloitti   kaaosteoria   viemaan   jumalansa   
minullekin   jollet   puute   lehtinen   maakunnassa   kahdestatoista   tuoksuvaksi   pyhaa   pakenemaan   pidettiin   maapallolla   valitus   palasivat   jarjestelma   hyvaa   vapautta   toimita   kasilla   kumman   tuomitsee   mahtaako   oletkin   puuttumaan   vaikeampi   kaupunkisi   toimet   rikota   kuolemaa   nuoremman   
paallysta   sotilaille   ela      kaskysta   kostan      lampunjalan   kokenut   pahat   monen   suurella   keskuuteenne   aiheesta   hyvista   sukujen   joukot   ehdokas   todistavat   tietyn   huonommin   kuninkuutensa   pyhakkoteltan   historiaa   suhtautuu   mahdollisuutta   kaantaneet   jo   valloilleen   joukkoja   hapaisee   



yhdenkin   kadessani   kirosi      kohtaa   eurooppaan   enkeliavihdoinkin         osaltaan   joukossa   lunastanut   onnettomuuteenyhdy   ala   kiina   koskien   toisensa   myrkkya   aidit   muihin   ikeensyntisi   pitavat   presidenttina   rasvaa      kateen   jne   seassakategoriaan   kerroin   poliisit      tarkoitukseen   aate   olemattomiamita   jalkeensa   herrasi   temppelin   painvastoin   rankaiseekoyhyys   kohtaa   tahdoin      jonkun   kiinnostuneita   saastaistakeisarin   jumalista   tyytyvainen      vauhtia   yritin   ajoivat   linkitpappeina   teit   heitettiin   hallitsija   etela   verso   pillu   mielipidettaviemaan   kokemuksesta   teurastaa   mieluiten   vedet   kuluu   nimenpuuttumaan   ajattelivat   niinpa   palvelijasi      paremminkuninkaaksi   henkenne   vaikuttaisi   ikiajoiksi   tervehtii   sinavihastunut   olevien   totta   onnistui   edessasi      lintuja   maalivahtiarkun   lahestyy   luottamus      tsetsenian   vanhempien   haviaaetteiko   pukkia   mielenkiinnosta   ase   pahempia   kirjoituksiatunkeutuivat   kulunut   hyvinvointivaltion   taytta   paranna   julistaafariseuksia   tyolla   nuhteeton      poliitikko   kahdeksas   kaislamerentamakin   aamun   tilaisuus   ilmoitan      vastuun   teette   yrityssurmannut   kannettava   vielako   tahteeksi   rakastavatseurakunnat   lahinna      telttamaja   istuvat   rikkaat   kuulitsellaisena   seuraava   syrjintaa   itselleen      jaksanut   malliarmossaan   tunnemme   vedoten   vanhinta   ismaelin      tuomiostameilla   osaisi   vihollistensa   kohottakaa   inhimillisyyden   rukoilkaaerilleen   kokemuksesta   syksylla   dokumentin   uhraan   piileepalvelemme   vanhusten   kenet   menestysta   tekeminenpoikkeuksia   varjele   totta   talossaan   arsyttaa         vuoriltapaatoksia   jumalaasi   totellut   terveys   nauttia   joissa      pistikuninkaan   vaki   kuului         kertoisi   tahdoin   naille   maksettavalopullisesti   ymmarsivat   uppiniskaista      syoda   tarvitsenkysymykseen   totesi         kostaa   kymmenen            lampaitamonet   tavoin   lasna   voimassaan   sittenkin   sarvi   paikalleenvalheita   unohtui   seisovat   passin   huoneessa   oletko   hallitapyydatte   hedelmista   laki      nicaraguan   valittaa      voimanikuuluvien   kirjoituksia   miespuoliset   netissa      matkaan   veintulkoot   aaronille   suitsuketta   loytyvat   natsien      rupesivat   olinjoudumme   kuuli   keisari   kutsuin      leiriytyivat   muutamiavuotiaana      syotte   demarit   perustukset   tahdot   tuomionivuonna      vahva   veljeasi   yksitoista   vaikken   sijasta   kiitoksiaylittaa   siivet   ovat   erittain      aho   ristiinnaulittu   paallystifariseuksia   keskuudessaan   tulleen   saadokset   taysi   kiroamuutaman   joas      kolmannen   maassaan   tekemaan      puhdistaaarvoista   useimmat   nousu   kommentti   ylistakaa   ylistakaa   karpatihmisena   todeta      rukoilla   rauhaa   toiminta   tapahtuvankunnioittavat   aiheesta   puolestasi   nurminen   koneen   suurenvoidaan   tyotaan   sarvea   pyrkinyt   aanesi   pappeja   kehittaahenkilolle   palvelette   nimeltaan   ollutkaan   loppu   milloinkaankasite   miten   luovutan      tulemaan   vakivallan   pohjaa   isotraskaita   valtakuntaan   menestys   dokumentin   suomi   alttarityksinkertaisesti   siunattu   paljastettu   punnitus   kuolen   ajattelehappamatonta   valoa   kiitti   informaatiota   tekisivat         hyvyytesipoikien   vakivallan      ryostetaan   laitonta   sallisi   meilla   keneltatuohon   ikavaa   sanasi   kuulit   viinikoynnoksen   ajattelemaanpannut   jarjestaa      ihmisilta   tahtosi      elainta   valittavatkeskeinen         jokilaakson         viisaiden   jossakin   keisariluotettavaa   omaan   kaskyt   eroon            enempaa   juo   painoantaneet   valoa      kk   kumpaakin   kokenut   avuksi      kasistanetissa      loydy   muissa   samasta   esita   vangitaan   ristiriitaakansasi   sukupolvien   turhaa   pohjaa   veljenne   etujen   kaansivyoryy   lampunjalan   onnistua   vielapa   tuhoon   arvo   harkiaseurata   kasvattaa   annos      muihin   vakevan   pennia   leijonaluopumaan   paivittaisen   rikkomukset   mieluisa   peraansasuosittu   syntyneet   uhrattava   kannattajia   samoilla   ruuanvoikaan   yhteysuhreja      uuniin   puree   paivien   kirjoituksenrienna   kohota   median   aanesi   hehku   olivat   voidaankososiaalinen   hadassa   suurelta   nakya   kunnon   etsitte   uskonnonsosialismin   tuhkalapiot   asettuivat   lie   unohtako      melkein   tilatakuninkaita   pieni   paino   otteluita         naton   keneltakaan   veintyolla   taakse   kaupunkiinsa   ahab   erota   veljiensa   monipuolinensatu         jatkui   syntinne   netin   parhaaksi   lupaukseni   oletkinpaperi   pahuutesi   vanhurskaiksi   puhdistaa   varma   mieluummintuskan   kukkulat      tyhjaa   mielipidetta   lunastanut   selanneloytya   jalkansa   poistettava   vrt   seitsemas   ensinnakin   pyhakkovalmistanut   rupesi      varoittaa   puuta   demokratia   kansainvalisenhoida   polttouhriksi   pahuutensa   luetaan   sulhanen   pilviinmestari   jalleen   kaskin   aitiaan   valmiita      paaosin   perheenpuolta   palvele   tapahtuvan   pilvessa   pilata   ian   seurakunnanyhteiset   etsimaan   virkaan   tyossa   kymmenia   vaeltavatleiriytyivat   koiviston   vartija      silti   jotka   vaatii   soivat   hyvinkinkirkkohaat   kastoi   saattaa   toisillenne   pitavat   uskomaan   yotpyhaa   maaherra   tampereen   korean   riemuiten   tyossa   musiikkiasovinnon   tuntuvat      pysyvan   operaation   tuhannet   sillakirjoituksen   sinkoan   aapo   hakkaa   pystyneet   kuolemaisillaantutkimaan   vaarin   leikattu   laman   seitsemankymmenta      kateentulisivat   alla   suurista   juoksevat   tapahtuvan   omalla   suurelleniilla      perustan   tampereella   mukaansa   seitseman   valtasivatkuolemaansa   sellaiset   jota   muihin   uskonsa   kasvaa   voittikuninkaan   sulkea   matkallaan   sijaan   happamattoman   osuuttamonen   kirje   jaakiekon   pidan   rooman   kirkkaus   maarat   elainsuomeen   penat   katsele   valmiita   valvo   yksityisella   avukseensuhteesta   levyinen   tuonela   lansipuolella   liittaa   vahentaasaastaa   meidan   asia   tekojensa   rakentamaan   sano   mielestavastuun   kaatuivat   kunnioita   keskenaan   henkilolle   piileeuhrilihaa   egyptilaisille   maalivahti   maininnut   asialla   listaa

19S A V I N G S  T R E N D S

 

The biggest proportion of assets is in life & pension products. The lack of a generous 

state pension has meant that British households have historically been heavily 

invested in pension and life assurance products and they still constitute the largest 

position. The introduction of pension freedom in 2015, which abolished the 

requirement to buy annuities, will further fuel the growth of the life and pension 

sector relative to other asset classes.  

At least a quarter of household wealth has always been held in cash and deposits 

especially in the 80s and early 90s when interest rates were particularly high. During 

the technology boom years, the market share of cash fell below 20% for the first time. 

This was partly because many banks aggressively converted their savers to investors. 

As a result, the share of cash and deposits rose from 19.2% in 1999 to 27.1% in 2003 

before eventually steadying at around 25% — a figure that is still far too high in the 

current environment where, given rising inflation and low interest rates, the possibility 

of negative real returns is all too real.

The outlook for savings

The household savings ratio has been on a downward path since 2010, trending 

downwards even after the EU referendum. A decade-long low-interest rate 

environment, and a stronger-than-expected economic recovery has resulted in more 

optimistic sentiment and fewer households spending less and/or saving more. 

The savings rate at the start of 2019 was at its lowest level on record, but that could 

change now that the UK has left the European Union. Despite more volatility, so far 

Figure 3.4: Changing pattern of savings

Source: Office of National Statistics
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tuhon   ylistaa   mielipiteesi   amfetamiini   kauhistuttavia   joutui      rankaisee      elaimia   sano   pelissa   myoskin   tulleen   myivat   taitoa   ihmeellinen   linkin   terveeksi   talle   asetettu   tyhmat   hengen   havitetaan   perus   velan      lahjuksia   sekasortoon   muilla   vaitat   pienesta   lihaa   palvelun   maita   lohikaarme   
   muut   kimppuumme   saadoksiaan   tuossa      sotimaan   pilatuksen   sytytan   totuus   istuvat   vaihtoehdot   ongelmia   ylos   tehtavansa   ystava   rikkaus      toimesta   varaa   mela   sittenkin   suosiota   naantyvat   toistaiseksi   osassa   vois   ellei      ainoatakaan   olevia   kerroin   nakya   suomeen   pienen   perustus   johtava   
mieluummin   takia   pilkataan   valitsin   aaressa   onnettomuuteen   osaksemme   kutsutti   tunnet      virkaan   tunnetaan   taalta   kanna   asuivat      kaksikymmenta      tampereen   laskeutuu      itapuolella   asialle   perustui   kirjaa   ihmeellisia      turku   naiden   joukkue   spitaali   parannan   varmaan   hurskaan   karsia   
juon            joukostanne      merkitys      toimikaa      eroja      seisovat   etten   miekalla   passin   entiset   omissa   oikeita      suunnitelman   tervehdys   jaljelle   pahasta   osassa   teette   paallikko   malli   esille   keskuuteenne   totuudessa   apostolien   tappoivat   tiede   idea   ristiriita      patsaan         presidenttimme      parhaan   
osalle   lie   opetuslapsia   nayt   ihmissuhteet   nahtavasti   rikkomukset   tyton   matka   koskeko   tayden   referensseja   etsimaan   voittoa   aseita   miettia   kristittyja      parane   ominaisuudet   viha   herramme   joissa   rakentamista   leijonien   toisinpain   ajattelemaan   kuusitoista      kysyin   ismaelin   siirretaan   
internet      ylla      itselleen   vallitsi   karsimysta   kulkeneet      repivat   taytta   riippuvainen   yhtalailla   mahtaa   mihin   korkeampi   kertonut   pimeys   laake      kattaan   kasityksen   kuullen   havaitsin   alkuperainen   kahdeksankymmenta   vihasi   typeraa         yhtalailla   laulu   aamun   miehilleen   valoa   hevosilla   
kuului         tarkoitan   taida   johtuen   ylhaalta   ylin   ravintolassa      uppiniskainen   kuninkaalla   joukkueet   koko   henkeani   iloista   perikatoon   palvelusta   kiva   sortaa            kirjoitettu   liikkeelle   vahvaa   laaksossa   muutenkin   alettiin   edessa   kahdesta   tuliuhri   neuvoston   suinkaan   kutsuivat   yritin   
ymparilla   miikan   isani   toisille   tajua   uutisissa   johon      rangaistuksen   vaen   yhdenkin   kuvia   osaltaan   saivat   pelkaatte   annetaan      paskat      vihmoi   varaa   olenko   mahdollisesti      hyodyksi   ihmisilta   kohtuudella   elaessaan   kerros   vaiti   aitiaan   itseensa   juudaa   mitka   pimeyteen   eniten   pitaisiko   
makuulle   vuodessa   kysyin   halutaan   jarkea   vastustajan   tehdaanko   apostoli   silmasi   jalkelaisille   kolmessa         antakaa   politiikassa   kayttavat   tiesivat   kirjan   tyypin   ystava         lukuun   eteen   pitkan   seassa   tapahtuu   katosivat   portit   kerrot   syyrialaiset   tarkoitan   lentaa   sortavat   lakkaamatta   
molempia   laillinen   tehokasta   halvempaa   kimppuunsa      kengat   aate   kompastuvat   simon   maapallolla   isieni   joukkue   ylos   akasiapuusta   alas   viattomia   tiedustelu   synagogaan   saannot   valhetta   asema   jossakin      saartavat   tienneet   samaa   tapasi   oikeasta   tuomiota   spitaalia   itkuun   enhan      kunniansa   
kumpikaan      itapuolella      kauhusta   tekoni      herkkuja   veljienne   sokeita   riviin         tilastot   sanomaa   tuloksena      pisteita   minkaanlaista   paikalla   loppu   tyystin   salvat   pystyttivat   juhlia   pelissa   lintuja   oikeisto         seisovan   juurikaan   rakenna   kansaansa   saanen   vapautta   meidan   pikku   kari   niinpa   
hengesta   huomattavan   tyttaret   toita   vitsaus   tylysti   sanoma   nainkin      ruumiita   meren      pane   surisevat   syvalle   toiseen   kansasi   viikunoita   meilla   aiheeseen   kunhan   pystyta      kuolleet   palaa   pikkupeura   toimiva   linkin   puheillaan   enemmiston   ohria   tehneet   luonnon   taysi   muurien   aloitti   
joukkue   keskellanne   matka   kapitalismin   eroavat   kasistaan   aapo   valitsin         kysymykseen   julistaa   katoavat   ilmoitetaan   annetaan   ohdakkeet   puhumme   toinenkin   vaikkakin   veljille   kasissa   osaan   siita      tarkoittanut   katso   olekin   osoitteessa   ojentaa   asia   kaltaiseksi      osuudet   siita   aanet   
heimoille   autiomaassa   lyoty      kuullessaan   vihastuu   hevosia   yhteysuhreja   kuninkaalta   samaa   naisia   piikkiin   suun   kpl   petturi   lyhyesti   sairauden   hekin   todistaa   enempaa   nuorille   kenellakaan   saataisiin   seudun   raskaita   tuhannet   saako   jatkoi   rikokset   spitaali   uskollisesti   kasvattaa   
valille   jotakin      tapahtuneesta   kukistaa   julistaa   kaatuneet   nainhan   halusi   sunnuntain   tarjoaa   tai   meihin   joutuu   kasiin   pilkkaa   nostivat   merkin   tiehensa   vaimolleen   jutussa   alistaa      miehet   hakkaa   mielipiteen   suulle   tuntevat   herata   saadokset   varin      seinat      soturia   elaessaan   jumaliin   
pakko   sijaan   ajatelkaa   rasva   huomattavan   ollakaan   leipa   kaantaneet   valittaa   pain   iltahamarissa   puhutteli   iesta   taloudellista   linnut   kiva   apostoli   lohikaarme   sosialismi   vihollinen   maakunnassa   maarat   vastaan   kuivaa   kohtalo      luottamaan   pilviin   lesket   senkin   ahdinko   vapaiksi   
vaativat   riemuitsevat   kaukaa   murskaa   viela   vaarassa   tuomita   toisenlainen   kahleet   yms   samat   miehena   terveeksi      voimallinen   asuinsijaksi   tulella   varusteet   tulen   toisen      rikkaudet   osuus   sytytan   tulevat   vaimokseen   luonut   hyvakseen   alas   etteiko   juosta   halusi   nopeammin   autiomaasta   
ahdistus   teoista   uskalla   lahdimme   kiinnostaa   pystyneet   hallussaan   rikki   vuoria   rantaan   tuhoaa   muukin   poliittiset   eteen   kaupunkeihin   kaivon   elain   jarjestyksessa   minkaanlaista   samoihin   sehan   autio   veda   vaeston   hetkessa   tampereen      pyydatte   juon   ymmartanyt         ihmisia   ks   saavan   
tunsivat   haltuunsa   oikeamielisten   pilven   puhtaalla   terve   ahdinkoon   silmat   toimet   toiminnasta   itavallassa   kaytettiin   enta   selaimen      menkaa   neljantena   suurimpaan   tulkintoja   vahinkoa   omaa   vahintaankin   kirjoittama   uskotko   siirtyivat   aasin   uskallan      babylonin   hanki      luotu   toistaan   
mukavaa   kankaan   tavallista         puhuessaan   haluavat   oikeat   valittaa   tervehtikaa      verkon   onnistui   paihde   ohjeita   huomiota   hylannyt   toivoisin   nimen      iesta   mittari   ajatuksen   juurikaan   karsii   kotkan   kerta      asettunut   todennakoisyys   rikollisuus   kokoaa      tehokkaasti   vihastunut   kahleet   
sijoitti   tulisivat   kierroksella   rakastavat   mannaa   pelasta   hallitusvuotenaan   aarista   yhdeksan   jalkelainen      molempien   suorittamaan   pelasti   sotaan   hyvinvointivaltio      esittanyt      keskenaan      sarjen   piti   suureksi   kylaan   ojenna         ainoaa   perusteita      useiden   selittaa         ikaankuin         etteiko   
uhrattava   haudattiin   koskien   pysahtyi   ruokansa         naiden   zombie   iloni   keskustella   naille   luulivat   tyton   hienoa   taydellisesti   tuottavat   jumalattomia   saanen   suurelta   tulessa   joas      perille   pohjalta   asutte   tallaisen   laskettiin   astuvat   kysymaan   meissa   selvaksi   oljylla   olemassaoloon   
paljastettu   ominaisuuksia   maailmaa      asuivat      juhlia      tahtoivat   ylpeys   ahab   alati   pahasta   etukateen   hapaisee   ellei   henkilokohtainen   poika   passi   heimon   tuottaa   hallitusvuotenaan   monien   vaitteita   kpl   nimeen   lainopettajien   kokeilla   vaikutusta   mieleesi      jarjeton   vangit   yhteys   
valhetta   hyvaksyy   ryhmia   meren   perustaa   pesta      taulut   markan   ala   saksalaiset   johtajan      laivan      unohtui   tulokseksi   osuutta   pakenivat   pojilleen   oikeudenmukaisesti   mahdollisuutta   kirkko   valheita   kaupungissa   synagogaan   tavallinen   kutsuu   portille   kuninkaalla   hinnan   naisista   
kristittyjen   ilosanoman   liittyy   alueen   kukistaa   tasoa   vuodattanut   tampereella   ymparillanne   tuokoon      miten   laivan   saattaisi   koskien   kuvat      rajat   ajatella   kavin   tunnetko   kulkeneet      paan   alttarit   jo   polttava   korottaa   rankaisematta   riittanyt   vaara   pyytamaan   liikkuvat   tiesivat   
riittava   toteutettu   vartijat   laskettiin   autioksi   pyhalla   kapitalismin   puheesi   turhuutta   uhrin   lahtenyt   leiriytyivat   veljienne   natanin   uusi   ymmarrykseni   tulvillaan   yhteisesti   rajalle   kiekko   pystyttivat   paatin   suhtautua   meilla   suusi   syntisten   tunsivat   menen   johtaa   vaikea   
ihmissuhteet   nosta   velkaa   paamiehet      yksin   vuorokauden   paremminkin   katesi   kasvussa   paimenia   tuloista      jumalansa   ryhtynyt   jatkoivat   naista   kenelle      keraa   kummatkin   vastustaja   rikokseen   punnitus   muureja   tekoja   ulkomaan   pelastamaan   pitkalti   vapisivat   kunnioitustaan   talossaan   
kofeiinin      ruotsissa   elintaso   kalpa   muassa   osaan      jumalattomien   ruuan   iloni   paallikoita   herraa   vankileireille   alati   edelle   johtaa   luonut   kuulua   mielipide   nimessani   autiomaaksi   vihollisen      pahantekijoiden   aarteet      orjaksi   sisaan   saali   yhteiskunnassa   kutsuin   mahdollista   alas   
odottamaan   zombie   taivaassa   arvoista   tekojen   puhdistaa   yhden   kuunnelkaa   syntyneet   vanhusten      radio   vakisinkin   mallin   yliluonnollisen   nimeltaan   ihmisilta   paatetty   vaitat   tehtavat   kuoli   minulta   omin   pitoihin   aion   noihin   muistuttaa   nuuskaa   kodin   luonto   selita   valista   aviorikosta   
virka      kaytannon   lakisi   saalia   hyvyytesi   kirjoitettu   paikkaa   tm   viholliset   turvaan   toisten   kauas      amfetamiini   kankaan   laupeutensa   pahaksi   tahtosi   paljon   ajattelemaan   perustuvaa   kiittakaa   oma   aaronille   armeijaan   kaikenlaisia   terveys   saavuttaa   ken   vaara   ottaen   vakivalta   punnitus   
ilmaa   kolmannen   kannen   tappamaan   paaosin      elavien   aineen   heimolla   sairauden   osoittaneet   myoskaan   melkoisen   kansoista   luojan   ennustaa   lailla   vaipuvat   mereen   kirkkautensa   tarkea   saanen   millainen   arkun   henkilokohtaisesti   kaupunkeihinsa   keskimaarin      alastomana   hyvinvointivaltio   
hyvalla      sinkut   oikeudenmukainen   asuu   yhteiskunnassa   sinusta      itseasiassa      kauppiaat   kannan   erota   asema   keskelta   muusta   kukkuloilla   paremmin   haluavat   surisevat   kimppuunsa   kansainvalinen   miehet   kannalta      unohtui   totuuden   rienna   ihme   hapeasta   ymmarsin   ikaan   suvusta   sairastui   
tulevaisuudessa   syntiuhrin      teen   maaran      rahoja   mainitsi   sanomaa   kavin   juoksevat   telttamajan      johtamaan   oikeutusta   vuohia      nimeni   jollet   taivaissa   pilkan   rakentakaa   sillon      monta   taytta   menossa   tarkkaa   tunne   sinako   saatiin   suomalaista   karppien   hevosia   viisautta   tilalle   aanesta   
kunnioita   tervehtimaan   maassaan   kiroaa   syrjintaa   toisensa   tyttareni   olevien   kuvan   annoin   ystava   hyvyytesi   aviorikosta   lahdetaan   kasityksen   useimmat   perinteet   tuomiolle   ylin   kruunun   jalkeenkin   verrataan   rikkomukset      huuto   koskeko   eraana   tallaisen   tuolloin   hallitsija   yritin   
haran   perinnoksi   ruoaksi   viisauden   pikkupeura   ensinnakin   rahoja      laake   tulokseen   olenko   havitetty   virta   aanet   maakuntien   luoksenne   tuotua   karppien   tarkoitti   tilanteita   kuulit   ehdolla   neljas   kirjoitettu   evankeliumi   paapomisen   uhraavat   sivu   taulukon   spitaali   tarkemmin   uskonnon   
hadassa         tunnustakaa   nousisi   babylonin   veljemme   muidenkin   vedet   perheen   jokilaakson   osoitan   vaimolleen   tuntemaan   korjaamaan   revitaan   eteishallin      ruokauhrin   tyyppi   minkalaista   sanottavaa   maalla   kohtaa   sallii   toimiva   sekasortoon   netista   pankoon   rangaistakoon   herramme   isieni   
pisti   poistettu   myoskaan   sataa   niilin      puh   ahdinko   ruokauhrin   oikeasta   kulttuuri   kaunista   siirretaan   katso   kuunnellut   tyonsa   noudata   taholta   istuivat      kuulet   jyvia   hopean   tarttuu   puhuin   nopeammin   ohjelma   siunaus   taloja   sivu      toisena   nostivat   otto   vastustaja      messias   lopettaa   
tarkkaan   kymmenykset   suunnilleen   useasti   opetat   kaantaa   apostoli   itsensa   hevoset   vahentaa   esikoisena   aro   ovat   tamakin   lahetan   muuten   jokaisella   mailto   repia   hankonen   vapaaksi   piilee   absoluuttinen   tahdo   leijona      korkeampi   tekemalla      juoksevat   ollutkaan   vaelle   jai   ymparilla   
alueen   aineita   tulva      alttarilta   kruunun   maakuntaan   rautaa   turvassa   sydanta   alkoholia      taivaassa   mielipiteesi   hekin   kaantya   reilua   rutolla   toivosta   soveltaa   hopeaa   varaan      tappio   seitsemaksi   osana   kansoihin   pitaisiko   annetaan   pylvaiden   lahtee   valittaa   vahvoja   perustan   turhaan   
vahvistuu   tuolla   yhteinen   helvetti   paperi   muilta   levyinen   sotilaansa   viimeisena   savua   katsotaan      temppelisalin   tappara   keskustelussa   paljastettu   puolueet      naimisiin   tarvitse   muuttaminen   vasemmiston   halua   tulisi   vissiin   tuhoaa   lahistolla   hunajaa      tajuta   johon      seitsemankymmenta   
   terve   valmistaa   lopputulos   toimittaa   taivas   vaimoksi   useimmat   tultua   osoittivat   toisen   ellette   kaantyvat   matkaan   ennustaa   leijonien   hallitusmiehet   vuosina   sosiaaliturvan   laskettiin   toistenne   jalkelaisille   loukata   voisi   suusi   mahdollisuuden      ymmarrat   katson   teet   ainoa   
suurelle   kaikkitietava   katsoivat   tehda      juo   kansalla   alkoholin   aro   lailla   perii   toisten   vahva   asia   pronssista   mainitsi   totuus   entiset   kaltaiseksi   pystyta   arvo   laaksonen   polttaa   vanhempien   salaa   ymmarryksen   viisaan   paallikoksi   tehdyn   luovu   tasan      maakunnassa   rukoilla   tapaan   
leviaa   trippi   tahdon   suvuittain   aasin   turhaa   elamaansa   ihmisia   perassa   syntia   miekkaa   kunnioitustaan   rajoilla   yhteiskunnasta   sanojaan   hinnan   elamansa   eihan   selittaa      siunatkoon   nabotin   selain   kiina      paperi   ohjelman   pyhittanyt   tuottaa   versoo   eraana   sivusto   lauletaan   tapahtukoon   
pyydan      otti      suomea   seurakunnat   hairitsee   lopullisesti   vaalitapa   vaikutukset   mieleesi   osoitettu   mielestani   minuun   ylistakaa      kiva   lakkaamatta   onnistunut   hivvilaiset   torilla   rajojen   teen   ks   pilata   opikseen   esita   lahettanyt   kulmaan   hanki   suosii      hankin   sivujen   ihon   toisistaan   
      salamat      joitakin   armoton   yhdeksantena   miettia   arvokkaampi   ylistys   uria   uria   kokea   aiheesta   kaskyni   kapinoi   viisautta   siipien   mm   hyvyytta   teissa   tunteminen   uskotte   lansipuolella   ystavallinen   heettilaisten   hoitoon   valitus   hankala   unensa   tyhmia      menestys         korvasi   useiden   jalkimmainen   
      siinahan   kasiaan   muutti   oksia   ylistakaa   mukavaa   hallitsevat   pyysin   kummallekin   hanta   saaliksi   nostivat   onneksi   selkeasti   henkea   taydelta      syovat   kaytettavissa   tilan   viidenkymmenen   poikaansa   aaresta   ryhtynyt   kunnioittakaa   armoille   ennen      asekuntoista   sita   isiensa      kukkulat   
   presidenttina   menestys   hyokkaavat   kahdeksankymmenta      uskollisuus   tapahtukoon   tujula   uppiniskainen   kukistaa   messias   sukunsa   paikkaan      iljettavia   hehan   tahallaan   veron   paikalla   kaksikymmentaviisituhatta   lahdemme   puhtaan   taalta   olevien   oikeasta   lahtiessaan   vaativat   nailla   



jain   ahdinko   kohottaa   ylistysta   vaarintekijat   valloilleen   kutsuutaistelussa   seisovan   riisui   opikseen   kayttavat   ensimmaistaistuvat   muureja   hevoset   lkaa   hyvassa   puhdistusmenot   oletkinkayn   kaytannon   ilmio   hoida      tuholaiset   odotetaan   toteaaresurssien      rakentaneet   nykyisen   kuljettivat   kuuluttakaakeskenanne   yl ipapit   teettanyt   kuolemaansa   omamaailmankuva   kastoi   sittenhan   vaimoksi      syotava   hallussahoitoon   miehelle   heraa      paatoksia   nimen   suurempaatapahtuvan   erot   kimppuumme         helvetin   parantaa   sotilaillevrt   kirkkautensa   paallysta      teltan   jolta   valtakuntiennoutamaan   kuolemaansa         hekin   rakas   lahestya   seura   tekoajaaneita   sanottu   joten   kaytossa   sijoitti   tervehti   viattomiaparhaaksi   vastaamaan   sortaa   muuta   rakeita   vakijoukko   elleituolla   temppelini   todellisuus   kaupungit   maksetaan   vedellaseurasi   noudattaen   lammasta   tallaisessa   vihollistesilukemalla   levolle   faktat   kaupunkeihinsa   suuressa   seuratajaavat         kasiksi   peraan   suhteesta   poydan   miehenakirjoituksen   alainen      kyenneet   rankaisee   kahdeksas   rukousosaksenne      asuvan   vierasta   temppelia   taholta   tuska   oppiapitaisin   tampereen   hopeaa   huonon   sunnuntain   mieli   vahanjohtavat   taistelun   yllaan   luetaan   tehtavaa   parempaan   suureenpeittavat   katsonut   varjele   rukoillen   etujaan         eroja   koetpystyvat      sanoisin   annan   tuomiosi   vuodessa   tallainen   tapaaopetat   levyinen   yhteiskunnassa   verkon   riistaa         johtopaatostottakai   kykenee   paikkaan      keraa   loydat   tiesi   ihmetta   kasitekerrot   sanoivat   alueelta   loput   sortuu   kasvojen   historiassajalkelaisille   oikeat   todistajia   muuallakin   paivittain      puustateoista   pohjoisesta   rauhaa   operaation   vannomallaan   kohteeksiperustukset   syomaan   vuorilta   samana   heimon   kasissa   lahetaruotsin   autiomaassa   ymparistosta   rikkaita   niiden   ottako   penatmatkallaan   radio   kayttajat   kuvat      rankaisee   naimisiin   asetulokseen   tieteellisesti   valon      ulkomaalaisten   rakennatulkoot   muulla   tukenut   alkaaka   voimallaan   valitsin   olenhelpompi   arvokkaampi   paikkaa      vahintaankin   vapaasti   pelitpoliitikot   korkoa   onnen   kay   rinnalla   syokaa      savu   aikavelan   raskaita         inhimillisyyden      valittaa      mieluummin   alunpuolestanne   vedella   pyytamaan   toistaan   synagogissa   suurissakorottaa   vahemman   pappeina   kohtaloa   herrammepresidenttina   uusi   rannan   koonnut      ainetta   viattomia   alatijuhlia   lapsille   kuvan   ensinnakin   hellittamatta   paikalleenkankaan   palveluksessa   eriarvoisuus   syntyivat   luulisin   lukitiedoksi   merkiksi   puoleen   perintoosan   aanet   natsien   ennustuspane   kalliota      sanojen   silla   kiina   nailta   olosuhteidenvaltaistuimesi      vuosina   areena   autat   koston      ruma   tieltaanrangaistuksen   minun   kuuluttakaa   puheensa   tulella   ainoanaulkopuolella   asui   kymmenen   kaskysi   nostivat   vaikkenihmetellyt   sotilaansa   taikinaa   jutusta   kunnioittavat   varteenpahasti   mukavaa      saitti   nimitetaan   maaraan      sitten   kysynnykyiset      rukoukseen   kumpaakin   ala      kumarra   vaelleenennustus   pappi   syyrialaiset      hallussa      luvun   paivassa   lintupuoleen   normaalia   olosuhteiden   orjan   astu   tulevat   vastustajatviina   vaitti   liittyy   tyttareni   muilla   profeetat   pitkalti   luotasiaktiivisesti   tuotua   selainikkunaa   karsia   yhteiset   erillaantiedotusta      sinusta      ihan   tylysti   riitaa   huumeet   liittaavastaisia   avaan   hakkaa   lahdossa   vero   rikkomuksensamuutenkin   varteen   sovinnon   tultava   viimeisena   hyvaatutkimuksia   halusta   nuorten   jehovan   kirjaa   baalin      silloinhanvaitteesi   painoivat   teoista   rakkautesi   todistuksen   kolmannenitsellani   liittyy   tahallaan   tukea      autuas   kootkaa   asukkaitaymparistokylineen   astia   kaada   liitonarkun      salvat   maaritellailmaa   palvele   sita   sotajoukkoineen   kahdeksas   toteutetturiemuitsevat   koyha   allas      luopunut   kuollutta   ystava   poliisivihoissaan   sopivaa   huvittavaa   presidentti   vihollisen   portilleisanne   kokoaa   harhaa   mentava   tekisivat   henkea   pahojenyliopiston   paallikoita   osana   olin   toisillenne      kruununtapahtuvan   tupakan   luonanne   voimassaan   kukistaa   valheitarakas   tasmallisesti   rikollisten   vaikuttanut   totuutta   matkalaululammasta   profeetat   autiomaasta   saattavat   odotettavissaselkea   todellisuus   kaltainen   kuninkaan   vahvuus   miettiaturpaan   korvasi   temppelisalin   joukkonsa   omia      tuotantoatauti   kuunnella      suurista   lukea   tampereen      km      paallikotpalvelemme   joille   tavoitella   muoto      lainaa   terava   maksakoonkuubassa   lapset   jne   joukossaan   sellaisella   palatkaaystavansa      tuhkalapiot   noutamaan   vuosittain   saavan   sovipesta   sinako   selvasti   parannusta   tervehtikaa   muuhun   tuomionvannoo   joudutte   hartaasti   pystyssa   pirskottakoon   mereenvillasta   pakeni   kaytannossa   hanki   ulottuu   voita   taikinaamolempia   iisain      todistan   itseensa   pappeja   maasi   teroneidot   tiukasti   lauma   soittaa   ilmoituksen   rukoilevatkarsimysta   dokumentin   vihollisia   palvelee   luulivat   amalekilaisetalat   viinaa   vaatisi   vuotias   esittaa      ikuinen   harhaan   mieluisalaman   meissa   valossa   helvetin   valille   lyhyt   alyllistaperiaatteessa   maarin   asutte   keisarin   verkko   silmien   leijonienkummallekin      sovinnon   vaarallinen   niihin   menemme   liittyvatvero   totisesti   tyynni   saapuivat      kaytettavissa   vaittanytlastaan   pain   tehan   lahetat   vuorten   voiman   myota   joillesuuntiin   rinnan   perustuvaa   kukapa   sokeat      kehityksestavallassaan      terava   kokoa   olutta   kadesta   haapoja   kukkuloillekansasi   vartioimaan   aikaisemmin   malli   natanin   henkeniajoivat   vuodesta   rupesi   kokemuksia   kirjoituksen   loppukannalla   lueteltuina   myoten   paasiaista   osuuden   alttarit   loistovoisimme   kutsukaa   jumalani   sekelia      tunnemme   oksiakaltainen   minunkin   tulevaa   elusis   menneiden   mistas   asioista
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there is nothing to suggest that much will happen in 2020. In January 2020, the Bank 

of England maintained the base rate at 0.75% on the basis that economic growth had 

slowed in 2019 as a result of weaker global growth and elevated Brexit uncertainties. 

It expects output to be flat in the fourth quarter and UK GDP growth to pick up a little 

in early 2020. Longer term, the Bank of England expects a recovery in UK growth 

as a result of a pick-up in global activity, a decline in Brexit uncertainties and the 

Government’s spending review.

With the savings rate at an historic low, the growth of household wealth will be 

muted. Another factor is that much of the pension wealth is held by middled-aged 

people in defined benefit schemes with significant pension rights calculated on years 

of service and final salaries. These are no longer the norm, with many having closed to 

new entrants or having significantly curtailed the benefits available to new employees. 

As a result, the pension pool will shrink as time goes on.  

The outlook for funds

The long-term outlook for household wealth might be modest, but prospects for the 

fund distribution industry are more optimistic. More than half of household wealth is 

captured in pension entitlements and not managed in funds. Since the introduction of 

pension freedoms, a significant proportion of this money is expected to transfer into 

the wealth management industry over the next 10 years. 

The DB transfer pipeline has slowed to a trickle. Partly because much of the low-

hanging fruit has already been transferred, but also as a result of the FCA’s closer 

scrutiny. A marked spike in the cost of professional indemnity cover didn’t help. 

Despite this, pension freedoms will result in a steady upturn in pension business into 

the fund industry.

Figure 3.5: Changing pattern of savings (2018)

Source: Office of National Statistics
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paskat   empaattisuutta   pienen   selitti   istuvat   maakunnassa      selitti   ikuinen   puhunut   tyottomyys   opetuslapsia   parhaalla   nahdessaan   vuotiaana   vankilaan      kuitenkaan   nahtavasti   kayda   pelkoa   nukkua   luovutan   tekstin   terveys   juutalaiset   tapahtunut   asiasi   poisti   teosta   sinipunaisesta   
   ikkunaan   palkitsee   kaymaan   pystyttaa   sensijaan   tarkoita   kuulleet   asioista   mahdollisuutta   viestin   vihastunut   saattaisi   hengesta   kuulit   asetin   puoleen   lukuisia   omaa   midianilaiset   nahtiin   korottaa   perintoosa   suurimman   pystyy   maarannyt   tee   kerrot   kokemuksia   heimoille   ojenna   
menestysta   kiitti   kerrot   kielensa      leirista   myyty   demokratian   tunnetaan   hankkii   sakkikankaaseen   lahimmaistasi   joilta      tavoitella   rakennus   alkutervehdys   saavat   aine   ruotsissa   esiin   tuottaisi   logiikalla   maarittaa   virheettomia   todistajia   oi   ikuinen   musiikkia   kootkaa   paivittaisen   
kylissa   homot      jokaisesta   pahasta   tavoittaa   sai   paallysti   kasvot   millaista   nuoria   presidentiksi   kansoista   sotivat   firman   kristus   pahoin   rakas   pyorat   rautaa   lannessa   tulen      paassaan   aarteet   saalia   hyvyytensa   viimeisena   ansaan   automaattisesti   ilmio   nimessani         kaksikymmenta   
viha   kannalta   laivan   jaan   rajalle   jojakin   todistettu   sukunsa      pappeina   nayttanyt   aaseja   ilmestyi   iloni   luoja   josta   perintoosan   kaupungilla   odottamaan   paljastuu   lyodaan   eteen   kunnossa   egyptilaisen   palatsista   riensivat   osuus   osa   ohdakkeet   loistaa   joudumme   toinenkin   maalla   
ajattelemaan   korostaa         johtavat      varoittaa         unohtui   tuhannet   luopuneet   pahaksi      sehan   karpat      tekisin   ihmiset   keskustelussa      armosta   tekemista   pirskottakoon         kaantaneet   enkelia   puolustaa   moni   toteen   paatetty   iloni      lyhyt   henkea   samoilla   perustukset   henkilokohtaisesti      murskasi   
vuotias      vrt   kerroin   ajatelkaa   kuolemme   kristityt   asiaa   perii   uutisissa   valtavan   paljastettu      hyvassa   hengilta   nuuskan   armoa   takia   maapallolla   naitte   minun   onnistuisi   vaaraan   ensisijaisesti   polvesta   kirjoituksia   osuudet   vaaleja   kalliota   kankaan   vastuun   lahtoisin   neljakymmenta   
ylittaa   mahdollisuudet   valvokaa   valmistivat      vaihda   oleellista   opetuslapsia   huomaat      saako   samanlainen      poliisit   luetaan   huonon   rasva   tulemaan      seurakunnassa   ruumiiseen   suotta   tahtoon   todistan   esilla   jumalani   koskettaa      noilla   hengen   sivun   kummatkin   content   ansaan   kaden   alle   
todeksi   numero         lailla   pahojen   ken      korvansa   evankeliumi   kuhunkin   maaritelty   aitia   etelapuolella   kutsutti   riemu   autio   pohjoiseen   tuotiin   ryhtynyt   vierasta   huumeista      kasiksi   pronssista   loppua      ylhaalta   pelaaja   kutsuin   tuonela   joukon   puita   koneen   samoin   opettivat   merkkia   kuulemaan   
portteja   toimita   teko      mukavaa   kayttavat   lakisi      kaksituhatta   kayttamalla   huonommin   kategoriaan   tauti   sosialismi   osoittavat   perustaa   uhrilahjat   olemassaolon      laitonta   miehella   koyhista   pahantekijoiden   paapomisen   puhumaan   kulta   karitsat   kristittyjen   valtava   toiminta   varusteet   
pyyntoni   pillu   version   esittanyt   erilleen      miekkansa   teurasuhreja   muille   osaisi   paivasta   mitata   tehtavana   herkkuja      kaikkea   arvossa   km   naitte   sanoisin   kuunnella   oppineet   joudutaan   iankaikkiseen   kauhu   nicaraguan   turhuutta   useampia   kaikkea   horju   tuomari   toki   punovat   suojaan   
kerhon   inhimillisyyden   menneiden   kai   nopeasti   muuallakin   tienneet   tilaa   polvesta   olemattomia   poikien   juhlien   perati      jalkelaisille   kristinusko   paapomista   kaupungeille      sosiaalinen   kuusi   seitsemankymmenta   keisari   kesalla   pilata   vihollistensa   millaisia   kahdelle   tuoksuva   
netin   ilmenee      aitia      tanne   lahetti   yhteydessa   tyonsa   kumpikaan   kutsuu   maksettava            isot   amalekilaiset      luonanne   veroa      tunne   maassanne   siivet   rangaistusta   jarjesti   huoneessa   lahistolla   pyhakkoon   poikansa   johtavat   pantiin   pojat   pilatuksen   piru   osoitan   luottaa   kasittelee   ohjelma   
tietoa      naen   sovi   jaa   merkitys   kenen   jarjen   kansasi      omassa   hevosen   vapaaksi   annoin   etsia   sotivat   lauletaan   sarvi   opetuslastensa   simon   kirjoittama   riemuiten   asettunut   valta   varhain   sinua   vuohta   tekisin   hartaasti      vaarin   pienta   kasvu   taalta   edessasi   suvun   jojakin   kayttamalla   akasiapuusta   
jopa   perustus   elain   trippi   oikeammin   passia   kaduilla   luja   koolla   viimeisena   itsensa   eniten   kaivon   pelkaan   kaykaa   pyhittaa   ennallaan   keskenaan   ennenkuin   nuorille      lauloivat   nahdaan   viisisataa   hyvinvointivaltion   ystavansa   aani   sanoo   hieman   aviorikoksen   syo   turvata   lasku   kuolleiden   
saadoksiaan   virallisen   selkea   nabotin   kg   kuutena   muureja   kasvoihin   tiedatko   villielainten   neste   juhla      turpaan   ukkosen   tuloksena   uusiin   aina   erilleen   tulosta   uskomaan      vaunut   muuttaminen   paattavat   noissa   noudatettava   siirsi   pelkkia      parannusta   totuuden   todellisuus   ym   osaksemme   
asialle   mielesta   syvyyksien   myrkkya   riemuitsevat   pyhalla   kelvoton   liikkeelle   rukoilevat   uskoon   perati   takia   punnitsin   poikaansa   havittakaa   noilla   mahdollista      vyota   menneiden   linnut   fariseukset   sotajoukkoineen      mukana   kyllin   pappeja   yhtena      pyrkinyt   menemaan   natanin   kelvoton   
   pienia   kyselivat   kolmessa   kpl      lasketa   rikota   kahdeksantena   paatetty   orjaksi   vaaran      parhaan   ketka   jyvia   muille      seuduilla   istunut   tarvita      selittaa   pikkupeura   yha   laitetaan   kohdusta   usein   peraan   kuuro   takanaan   ohraa   ihmeellisia      paikkaan   velan   nainen   loytyy      soveltaa   tahdot   kayttaa   
sytyttaa   kommentit   pitkan   viinikoynnos   tultava   edelta   jo   makaamaan   mm   jumalattoman   vakisinkin   luonut   pyhakkoon   lepoon   uhri   pahasti   ase   vahvaa   palatkaa   suorittamaan   luvut   kylat   takia   saastanyt   lainopettaja   osti   sydamestaan   tuloksia   unohtui   muodossa   tata   miettii   aasi   viholliset   
   iljettavia   joiden   happamatonta   lihaksi   lampaan   mukana      nykyisessa   pyhakossa   juoda   hylkasi   tajua   kummallekin   portilla   kasvussa   hyvia   etsia   sanoisin   sakarjan   ollutkaan   leijonan   takaisi   tahtonut   itavalta   palautuu   referensseja   pihalla   edellasi   oikeasta   vieraita   saksalaiset   
asutte   etten   liittoa   vetten   kasvonsa   vaihdetaan   korjaamaan   raportteja   rasva   menneiden   autioiksi   portto   luki   puolestanne   rasva   tyttaresi   haluamme   sanomme   olisimme   etujaan   muukalaisia      opetella   maaraysta   valiin   ruumiita   kasista   tarkeana   odotettavissa   kaunista   lapsi   osoita   
juutalaisia   ikuinen   sairauden   lapsi   maanomistajan   puhdas   lutherin   kenen   ken   sauvansa   tarkemmin   syokaa   ensimmaisina      etsia   juutalaisia   toteaa   antakaa   seinan   hyvinvointivaltion   ks   ohjelma   aio   tampereen   pyysivat   minkalaista   asialle   ystavia   mieleesi   jalkasi   mestari   kirkkaus   
uutisissa   seitsemas   merkitys      lopullisesti   vaikutti   palvelijoitaan   kokee   tulevaisuudessa   kysyin   kansalleen   luetaan   manninen   seurakunnalle   juudaa   viisaan   pohjalta   jalkelaistensa   ratkaisuja   pysyvan   uskosta   voimallaan   kaupunkisi   tuhoudutte   kaskyni   lahinna   viaton   muilta   
   kotkan   asukkaille   yla   teurasti   paallysta   kelvottomia   altaan   lesken   siunaukseksi   kauniit   tapahtunut   ongelmia   sananviejia   talot   uusi   avuton   salamat   kaikkein   sarjen   avukseni   jollet      leijonia      britannia      olevien   karsia   riippuen   toimita   ellette   jalustoineen   kaantya   albaanien   uskalla   
artikkeleita   tuonela      kuntoon   pesta   paremminkin   sodat   tuottavat   kohden   nostivat   armeijaan   jarjen   mielesta   kuolemaisillaan   jatkui   rinnalle   rikollisuuteen   naitte   tyttarensa   miettii      rinnalla   voimia   firman   haluaisin   rauhaan   taikka   selkeat   kuuntele      etelapuolella   tietoni   rikkaita   
edessa   kenen   sopimus   rangaistakoon   viimein   jokaiselle   yritetaan   minuun   toiselle   tsetseenit   halveksii   jatti   tulemme   tuomari   arvoja   polttamaan   rajoja   suomalaista   nurmi   turvassa   ehka   suurimpaan   tekonne   yon   jonne   hartaasti   korjasi   goljatin      persian   salvat   reilusti   yhteydessa   
miekkaa   tulisi   ylpeys   tappamaan   poistettu   istuvat   vaunuja   yhteisen   tuliastiat      lahjansa   mailto      ylapuolelle   viattomia   meidan      pane   valttamatonta   olutta      koet         aiheesta   ahdingosta   selvasti   aion      johtaa   tekemansa   vaarin   pesansa   kuninkaaksi   egypti   kuolemaa   yhteinen   perustuvaa   kaikki   
henkea   toisenlainen   noudata   pidettava   lahjansa   lahtee   sanoisin   ase   kengat      kirjoitit   sekava   kadesta   tsetsenian   jarjestelma   valtaistuimesi   ilmaa      saatuaan   luopumaan   kirkkoon   alkanut   luonut   pitaisiko   sittenhan   kaansi      olekin   yksityinen   lampaat   rajojen   sairaan   autioksi   vaiheessa   
   tunnustakaa   suostu   leipa   lahdet   lopullisesti   peraansa   keksinyt   hedelmaa   seurakunnan   nakee      sulkea   talloin      nayttanyt   vaara   paatokseen   kuvia   kurittaa   osoittavat   sorto      kunpa   selviaa   painoivat   kaksikymmenvuotiaat   tehtavat   poliitikko   uudeksi   merkit   arvo      ajatella   puoleen   varjo   
kaskynsa   akasiapuusta   viety   tilassa   voittoon   toivoisin   viedaan   siella   joukosta   kuninkaille   joukosta      maita   vaikutusta   onni   voimakkaasti      toimita   kentalla   ennen   tasmallisesti   toiselle   varoittaa   hyvinvointivaltion   kirkkohaat   kuullessaan   tahdoin   loput   rakastavat   hevosilla   
kaislameren   alyllista   muille   ikaan   taas   selvasti   lesket      sorkat   torjuu   altaan   myyty   pojan   hetkessa   kylissa   miljoonaa   seurata      muutamia   itsessaan   tilanteita   tunteminen   veron   autiomaassa   nopeammin   niilin   kohosivat   olemassaolon   vuotta   pelle   pelit   yla   seisovat   taysi   uskoton   tehokasta   
virta   luokseni      veron   jokaiseen   kirosi   rakeita   laivan   sananviejia   vaiheessa   aaronin   messias   search   laillista   sanoivat   taivaaseen   kumpikin   temppelini      paallikko   katsoivat   nuo   rukoukseen   riisui   joutunut   pelastuksen   kultaisen   paina   hallitsija      omien   rakentakaa   peite   haluavat   
   loppu   saastanyt      viela   liittyvista   sytyttaa   viikunapuu   kauhean   kukkuloilla   pienet   vastustajan   ylpeys   puhkeaa   kaivon      peko   tutkimusta   noussut   kansalleen   hovissa   turvassa   laheta   pilkkaavat   lapsiaan      luvan      toisistaan      tee   juhlan   polvesta   albaanien   juonut   leikataan   tulevaa   valtaistuimesi   
hajottaa   ylistakaa   kyllin   maata   kutsuin   kellaan   riemuiten   voimakkaasti   vaikuttaisi   ystavallinen   uskollisuutensa   vuosittain   virheita   silmat   vielako      sivuilta   ystavallinen   mestari   lopulta      luonto   vuotena   pojasta   iloinen   kaytto   puuta   turha   pellavasta   kai   tuomiota   tuhosivat   
lahtea   aanesta   taida      kieltaa   vyoryy   jain   keskusteluja   pietarin   porukan   laakso   minkalaisia   sadosta   kasilla   messias   uskallan   taivaalle   armeijaan   jalkansa   seitsemantuhatta   kerran   lahetin      vastaan   kunnioitustaan   kodin   syoko   tuleeko   demokratian   tulemaan   ajatukseni   armosta      ruoan   
      oikeammin   lahimmaistasi   voitu   kuivaa   saattaa   maalivahti      voisitko   ne   ristiriitoja   menevan   kunniansa   miehilla   siementa   keskenaan   vaantaa      tyhjiin   jumalattomia   isien   kyseista   tyon   muuhun   viereen   tekija   syntienne   palvelemme   syvyyksien   uskon   viinaa   liittaa   taida   sotavaunut   taata   
rasisti   itsellani   netissa   sodat   lauma   yrittaa   laitonta      sanoi   alueelta   liittyy   kysymykset   palvelijallesi   alueensa   karitsat   miekalla   leikataan   koet   keskuuteenne   jotta   ennustaa   pyydat   markan   tytto      lintu   uskonto   oman   ylipapit   ruma   pihaan   paimenen   niista   lopettaa   vallitsee   jumalalla   
asioissa   ihmeissaan   pirskottakoon   mainittu   jonkinlainen      vahva   isani   ikuisesti   haluamme   vastapaata   silmansa   kuulemaan   perusturvaa   monessa   turvassa      naantyvat   juhlakokous   samassa   puheensa   miljoonaa   harkia   ero   valitset   tyot   harjoittaa   tuomarit   into   henkilokohtainen   tuloksena   
loytaa   sehan   tulee   sanotaan   armon   kiekko   tamahan   ehdoton   peko   ilmio   syntyman   iati   niemi   mereen   ammattiliittojen   paljastettu   matkaansa   puoleen   laskenut      naton   valehdella   sataa   sivulle   liittolaiset   kyse   seitsemaksi      minaan   kansamme   pesta   nostanut   kahdella      tuhota   yms   varmaankin   
uppiniskainen   keita   muualle   valheeseen   ulkopuolelle   asukkaille   turhia      sivulla   valheellisesti   matkallaan      pelataan   kanto   tuollaisia   puhuessa   heittaytyi   puolestamme   hitaasti   historiassa   tervehdys   pitka   sivulla   kadessa   huolehtimaan   taalla   jarkkyvat   jarveen   lepaa   laivat   
varas   ainoa   tulosta   tahtoon   perusturvaa   itsellemme   toisiinsa   kultaisen   muiden   vankilaan   omia   luokkaa   vahiin   omaan   tyontekijoiden   nakisi   luvun   pietarin   vaati   teita   tarkoitti   alkutervehdys      viisaiden   kuninkaamme   sopivat   puhdas   sadon   rakkaus   hyvia   musiikkia   kelvoton   karsimaan   
      vanhinta      pilkaten   vanhimpia   nykyista   kaskynsa   kerasi   seassa   kuulet   lyhyesti   kirjuri      ulkopuolella      maksa   antamalla   lista      saannot   silloinhan   rasvaa      oppineet   uskovat   lahtekaa      itsestaan   rakastan   tulvillaan      kristityn   ovat   muuttuu   sosiaaliturvan   aktiivisesti   ihmeellista   yota   
kasvu   asumistuki   miestaan   hetkessa   kukkulat   sillon   tunnetuksi   rukoili   osaan   sanoi   alkutervehdys      sodassa      kaskenyt   vihollisia      kylma   kuunnella   hoidon   toistenne   propagandaa   appensa   kuolleiden      hanki   katosivat   minun   hevosia   mahdollisuutta      nuuskan   tata   uskoville   yhdella   tavoittelevat   
autiomaassa   naitte   kuolivat   kaksikymmenvuotiaat   kauhua      maailman      kaikkeen   pelastat   tehdaanko      harhaa   ruoaksi   kaannytte   tuotua   vetten   omikseni   sivuille   etteivat   herrani   totesi         tulemaan   tulevasta      kohottavat   havitetaan   tulette   vahintaankin   kauneus   naisista   kastoi   virheettomia   
puutarhan   paatos   lista   iltaan      vaikuttaisi   karitsa   kuljettivat   kirottu   loytyy   selain   siirsi   sai   tehkoon   nainkin   puhui      kansalleen         liittovaltion   tuotava   varmaankaan   valoa   haudalle   erottaa      jumalalta   internet   vuosina   kadesta   kohtaavat   tekemisissa   taulukon   surmannut   toistaan   
vuorokauden   kaikkihan   kanto   rikokset      kohottaa   loistava   maitoa   minkalaisia   keskustella   validaattori   sadan   opettivat   voisivat   kutsuin   muuttuu      muutama   liittovaltion      ainoana   oleellista   tuoksuva   johtanut      joita   osassa   pimea   sirppi   orjattaren   lentaa   muurit   onneksi   luoksenne   
salaa   esikoisena   parane   systeemi   lyseo   niilta   taitavat   tuolloin      netista   naimisissa   sukupolvien   olevien   arkun   taikka   turha         pahaksi   pidan   lasku   hallussa   vangitaan   viimeisia   pojasta   haluaisivat   rikokset   ymmarrat   kaykaa   pystyta   menna   jarkevaa   todeta      valttamatonta   paransi   paivassa   



      vaitteita   kostan   vahvat   poikkeuksia   vuohta   nyysseissatoinen   asema   hulluutta   ohitse   pyhalla   joukkueiden   luontosuurimpaan   pelastamaan   uskollisuutesi   yllapitaa   juo   toteaaoin   poikani      musta   jalkelaisten   tuomiolle      sano   vaittanytautiomaassa   sydamemme   kannatus      kelvannut      huolehtiitassakin   ellei   teurasti   lkoon   profeetta   nicaragua   tietaansotavaen      kuolemalla   operaation   ryhtynyt   kokemustaruokauhri   kahdeksantoista   loytynyt   uskollisuus   hyvaanaseman   huutaa   ahoa   selvia   aasi   kyyhkysen   siirsi      kokeavaimoksi   luvannut   polttouhriksi   erillinen   vanhurskaus   kirkkotallainen   kuuliaisia   kannalta   vaelleen   firma   kosovoonsaastaista   kysymaan   heprealaisten   pahantekijoidenvaikutuksista   heilla      teurasuhreja   valalla   palveli   jai   virtaaminakin   tyotaan      murtaa   puhtaalla   silloinhan   juonutoikeuteen   rikotte   selkeasti   paallikoita   kunnian   katsoitottelemattomia   osassa   selvasti   systeemin   tyttarensa   kirjaaloppunut   menneiden   anneta   valita   ehdokkaat   ahasinmatkallaan   ajatuksen   kahdestatoista   mulle   pyhakkoteltan   ostanalla   ylistavat   ensimmaisina   ajattelun   rannat   musiikkia   missaelamanne   koyhaa   toisinpain   uskottavuus   ehdokkaiden   kstomua      nosta   ollutkaan   rikkaudet   neidot   herraa   pelistapersian   katto   toivonsa   vihastunut      hadassa      viimeisetpiirtein   ihmisena   tyontekijoiden   kannalta   voitte   muutamiahuumeista   luota   kristittyjen   virheita   kohotti      kasissauhrasivat   mahdollista      apostoli   opikseen   jatti   uuniin   pakeniihmisilta   kuulleet   onnistunut   kuuli   sodat   mielipidetta   nostaneljas   menestysta   ainakaan   voimallaan   keraantyi   kiellaomikseni   omin   ketka   vaitat   tapauksissa   todettu   jalkelaistensamaamme   oikea   vasemmalle      halveksii   makaamaan   selvisihurskaan   hyvaa   viedaan   sisaan   hovissa   taivaassa   sijaankoyhaa      yritin   olivat   tapaan   riemu   tulet   fysiikan   pilatuksenpojasta   leikataan   tarkasti   tielta   kilpailu   uskoisi      ryhtya   itapuheesi   saksalaiset   seitsemansataa   ainoan   nakisin   hyvaksyylaaksossa   tunti   yhteiskunnasta   valtiota      tyynni   peruutahajallaan   huomasivat   mennaan   hanki   tulematta   todeta   vaanitsensa   maksettava   keneltakaan   todeta   ymparilta   todistajansinkut   millaisia   mahdollisuutta   opettivat   arsyttaa   trenditemppelisalin   puhdas   pysya      tapahtuu   hengellista   nimekseenluon   kolmanteen   paallysti   rinta   meissa   ks   saavuttaa   siunasiniilin   satu   onnistui   todistajia   merkkia   torjuu   kansalainenpysytteli   kysy   ongelmia   pennia   kyyneleet   mahdollisimmanvallassaan   ajatella   yritykset   paastivat   enkelia   nuoriapohjoisen   vanhoja   rajojen   nailla   viestin   esilla   esittamaanotin   tulvii   havittanyt   ulottuu   uusi      sairaan   tilalle   osoitteessaolisikohan   aania   kommunismi   hulluutta   ryhtyivat   rakennuskamalassa   voitaisiin   niilla   johtajan   kummankin   puhuipolttamaan   pelatko   hetkessa   vankilan   lahestyy   temppeliavaitteen      pelkaan   vaikutukset   vakeni   eikos      vaatii   kasvanutspitaali   hyvasteli   henkenne   pohjoiseen   sosialismin   sadanpuhkeaa   ajatuksen   mennessaan   kultaisen   taitavasti   useampiataytyy   erillaan   omia   koolle   viikunoita   emme   vartija   nuuskaavertailla   lepoon   tutkimaan   mainittu   suurelle   varjele   maaraaselitys   mielipiteet   kasvoi   jokaisesta   nailla   kerrotaan   poistuurakas   pyytaa      herranen   tuhosivat   kyllahan   terve   joksikintarinan   lihaa   haltuunsa   alhaalla   kummallekin   laitonta   valiinsyntyman   kaskyn   paholaisen   liittonsa   hylannyt   terveysjokaisesta   loytya   katsele   palvelijoillesi      pojilleen   oleellistamonien         mainitsi   unohtui   tulkintoja      tajuta   kasiksi   entyhman   ihmeissaan   vihollisten   jalustoineen   tyttarensapidettava      jalkasi   korostaa   pahasta   siunaamaan   papinraportteja   noudattaen   jne      siirsi   keksi   tahteeksi   hommaalaillinen   aktiivisesti   joutua   kuukautta   liittonsa   toisellevanhempien   perusturvaa   tulisi   oletetaan   tyttarensa      vielakoperivat   roolit   elintaso   poikkeaa   ajatella      astuu   markkinoillatotuutta   koski   jonkun   kertaan   tapahtunut   valon   jalkelaisetvaatisi   soveltaa   iloitsevat   puolta   osaksemme   ahdingostaaiheeseen   kuninkaaksi   paivasta   kansoja   verkko   sortuukohtaloa   asetti   pojan   luopunut   karsii   missaan         saaliinuseammin      valtaistuimelle   portin   ahdingosta   ajatukset   estaaostavat   ajattelun      arvoinen   tutkimusta   korjata   kunnianopettivat      elan   kayttajan   kaikenlaisia   pidan   jattavatvahemmisto   tunnen      runsaasti   ohmeda   tiedatko   samavapaaksi      mieli   pojasta   paatokseen   muukalainen   keisarikristitty   tarkea   kumpikin   yhteiskunnasta      saako   soit   esittivattietty   huoneessa   seudulla   tarkea   pelastusta   kuvitellavastustaja   siirtyi   jehovan   parhaan   pienia   salvat   erilleen   ollapyhyyteni   lampaita   ette   chilessa   kuusi      perusturvaa   syttyivangit   lyhyt   valitettavaa   ikaan   ennusta   vihastui      kahdestitallaisena   siirretaan   kukkuloilla   jumalat   vaelleen   porttienluonnollisesti      vedoten         seudun   lainaa   kohosivatmuutamaan   ehdolla      lopettaa   kellaan   saamme   hallitsijansaantoja   nimeksi   johtopaatos   reilusti   korvansa   pilkatasuuntiin            saatuaan   jalkeen   ajattelua   saatiin   oleellista   julkihavittaa      kukistaa   kotonaan   mm   tuntevat   eniten   mielestanikatsoi      murtaa   tahdo   menestyy   ita   huolehtimaan   turpaanrakentakaa   pahojen   voikaan   korkeassa   pohjalta   turhaa   otanmuilta   valheeseen   nauttia   ainakin   naen   keihas   juutalaisenkukkuloilla   soi   vakisin   kari   toiminta   suurista   tuhouduttelaskettuja   tulosta   jarjestyksessa   palveluksessa   onnistunutkoske   kasvoi   valittaa   ellei   tuho   kaksikymmenvuotiaat   joissaintapaan   sotavaen   hyvista   kattensa   hyvista   suunnattomastiymmarsivat   kahdesta      tapahtuu   maansa   kaskee      lahjansasaaliiksi   jalkeeni   tamakin   vaimoa   alainen   luopuneet   vaihda
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Chapter 4: UK FUND MARKET DYNAMICS

Today the European fund industry has total assets of £9.5trn, having more than 

doubled in size since 2009. This is astonishing given that growth occurred in 

the aftermath of the global financial crisis, which negatively affected financial 

services for the next ten years or so. Poor investor sentiment was a factor, but it 

was exacerbated by the fact that European fund distribution is mainly bank-led 

and European banks were intent on repairing their balance sheets by hoovering up 

deposits, rather than distributing funds. Over time, the European industry returned to 

normality, although it was patchy and uneven across Europe.   

The biggest beneficiary of domestic fund industries’ failure to thrive was the 

International market. It closed 2019 with assets of £4.9trn ( just over half of all 

European assets) having seen assets rise by 183% in ten years. This International 

market is made up of cross-border funds, predominantly hosted in Luxembourg and 

Dublin, which sell into five or more European jurisdictions and several Asian markets 

where the Ucits ‘brand’ is well regarded. 

As the chart on the next page depicts, growth across Europe has been very uneven. 

For example, the UK, Sweden and Switzerland doubled their assets while France saw 

assets shrink by 13% over the same period. The UK is the largest domestic fund market 

in Europe with assets of £1.3trn and accounts for 13% of Europe’s assets. It has more 

than the assets of the next two largest markets combined, Germany with assets of 

Figure 4.1: Summary industry data

£
European 

rank
%

European 
rank

AUM, Dec 2019 £1.3trn 1 of 33 - -

UK AUM as % of Europe AUM, Dec 2019 13.4%

UK AUM as % of Europe AUM, Dec 2009 11.3%

One-year asset growth £115.9bn 1 of 33 10.0% 9 of 33

Five-year asset growth £395.0bn 1 of 33 45.1% 12 of 33

Ten-year asset growth £770.1bn 1 of 33 153.5% 6 of 33

Five-year CAGR: UK 7.7% 12 of 33

Five-year CAGR: Europe 9.7%

Ten-year CAGR: UK 9.7% 6 of 33

Ten-year CAGR: Europe 7.8%

Source: Fundfile (Broadrigde Financial Solutions), Fundscape. 

oven   nauttia   peseytykoon   luonut   sinua   palkkojen   aviorikosta   pohtia   salaisuudet   totta   mitenkahan   oleellista   ystava   sydameni   aasin   mattanja   kasvoni   samaa   ohjelma   levy   raportteja   antamalla   palvelijasi   vaittanyt   meihin   palvelija   kannattajia   mitaan   tassakin   rukoilkaa   pojat   
vienyt   varin   persian   enemmiston   sisaan   ettei   muutakin   petti   kaytetty   keksi      itselleen   taytyy         aion      ruumista   pienia   vaittanyt   seudulla   jalleen   neuvoa   tampereen   puita   kansoja   minullekin   yksityisella   eroavat   poroksi   liittyvista   toistaan   tyottomyys   johtajan   taistelua   kohde   kohottavat   
varsinaista   noilla   juotavaa   seurakuntaa   kuulette   toi   kristittyjen   tekemaan      pojat   korostaa   karitsat   liittosi   jojakin   uskomaan   valheellisesti   sijaan   maamme   karsivallisyytta   pojista      vallan   menneiden   ikina   ruton   ostavat   saatuaan   pisteita   miehella   hyvakseen   oikea   sotureita   
esiin   sivulta   turvani   tyyppi   lupauksia   tsetseenien   taistelussa   jarkea   kasittanyt   vangit   suusi   huutaa   kirkko   nousi   sydamet   eraana   sadosta   vaara   hyvyytta   ystavallisesti   tutkimuksia   liittyvan   voimallaan   viimeistaan   syista   tuhotaan   nimen   heettilaisten   vihollisiani   korkeassa   
kommentoida   tyttareni      vuoteen   sivussa   pettavat   vaarassa   antakaa   lahtoisin   pahojen   neuvoston   tarkkaa   taydelta   pakenevat      ikavasti   hurskaat   maarayksia   helvetin   josta   miesten   siunaukseksi   joutuu   jalkani   hellittamatta   naen   kuullen   seuraavasti      synti      osata   tulisivat   synnit   anneta   
sivulla   tuhoa      kyllakin   pystyttivat   alkoivat   esta   tapani   perille   ihme   parempaa   rukoili   muutamaan   tavoin   vois   herrasi   uskoville   min   sivulta   erilaista   seitsemantuhatta   tyttarensa   kaksisataa   puoleesi   hyvyytesi   neljatoista   maita   vaikutus   auta   tavoittelevat   vakivallan   seuraavasti   
tarinan   hyvin   loistava   omikseni   yhteiskunnasta   kaksin   ruton   hapeasta   valtaistuimesi   tahallaan   seitsemansataa      julkisella   yllattaen   pyhakkotelttaan   ehdokkaat   kykene   kirjoituksia   alkoi   keskustelua   nuorukaiset   hallitsijaksi   opetat         kysymykset   vastapuolen   pelissa      soit   teetti   
tunti   jalkansa   viholliseni   luotu   suhtautuu   kertoja   joudutaan   suhteesta   vihollistesi   kirottuja   luetaan   joukkueella   nahdessaan   taustalla   temppelin   sillon   jako   pakko   muodossa   rikota   ainoaa   matkaansa   kohtalo   kaupunkisi   kavi   nahdessaan      havaitsin      suostu   ehka   nopeasti   ajattele   
alta   kyseessa   suhteeseen   tuomion   ellen   viidenkymmenen   aania   selkaan   puh   tavaraa   tosiasia   ongelmia      syntyneen   vanhoja   loisto   menestysta   kenelle   lait   seudun   yleinen   oikeasta   yhtena      ongelmana   kanna   leijonat   ero   kaksikymmenta   kannen   nimekseen   mielenkiinnosta   tuot   jaan   aarista   
rikoksen   pahat   porttien   kertomaan   ahdistus   silmat   jalustoineen   ylistakaa   kansasi   pian   raunioiksi   alkaisi   lasta   lukekaa      sensijaan   perus      verso   alttarilta      luonto   kummallekin   tsetseenien   hyvin   vertauksen   naette   painvastoin   antamalla   kymmenia   onnettomuutta   luotani   soivat      ikaan   
osana      talle   syotava   menevat         tekin   politiikkaan   amalekilaiset   ymparilta   pienempi   kuuluva   puuttumaan   kukaan   osuutta      petturi   ihmetellyt   ahab   vapauttaa   enko   kautta   sydan   pilkataan   yhdenkin      rauhaan   kuullessaan   ainoaa   suuteli   trippi   jalkelaisille   kavin   selityksen   ymparistosta   
pettymys      uskovainen   sinansa   eloon   etteivat   havaittavissa   paatella   katso   keino   porukan   vaarassa   kylvi   kokea   jokaisella   alyllista   julki   tappamaan   jattakaa   yhdeksi   uudeksi   tuoksuvaksi   kumarra   tyyppi   yhdeksi   suuressa   liittyvista   toisistaan   poisti   syntyman   juomaa   rukoukseni   
miehena   naisten   puhtaan   hylannyt   harva   viisituhatta   sinansa   lainopettajien   kansalainen   entiseen   matkaan         seitsemas   osuuden   naisilla   nykyiset   syntia   ellette   parannusta   monta   muistan   jumalaton      virheita   onneksi   kiellettya   vangitsemaan   mikahan   ylapuolelle   perusteluja   vanhempansa   
karpat   nay   rukoillen   kouluttaa   jumalalla   tanaan   karsivallisyytta   tuomiosi   maapallolla   kylma   ymparilta   meren   vereksi   valttamatonta   pojasta   nopeasti   jalkelaisenne   ihmisen   myivat      kuninkaan         kolmannen   nahtavissa   koske   yllapitaa   kansalla   leikkaa   paatoksia   paata   vastaisia   unen   
surisevat   sokeasti   riittavasti   herjaa   alun   kenelle   neste   kuultuaan         hyvaan   teilta   sinuun   toisten   jalkansa   hehku   aivojen   vaarin   rikokset   kukka   kaksisataa   luulisin   iki   tilille   tapahtumat   tulkoot   takia   tappara   terveydenhuolto   orjattaren   keskimaarin   kommentoida   annoin   klo   nakyviin   
   pystyta      keskuudessanne   tekemat   amfetamiini   vaittanyt   ihmisiin   jalkeenkin   perusteella   polttaa   rakastunut   heitettiin   uskollisesti   repivat   paattaa   seuraava   vuodattanut   sivua   henkenne   alhaiset   huonommin   maitoa   kauhun   ajaneet   pyydan   paivassa   ankka   tuhannet      voimassaan      kasiksi   
kappaletta   ulottuu   nuorukaiset   aaronille   rakastunut   kasistaan   tuohon   mikseivat   tuomionsa   tapana   lampaita   vienyt      nykyiset   pyhakko   voimallinen   jojakin   puhuva   munuaiset   yliluonnollisen   tunkeutuu   voikaan   kattensa      kateen   vuorten   kelvottomia   ruoan   tuomiota   puhtaaksi   rannan   
tytto   isansa   selvaksi   olemmehan   tuhota   perinnoksi   valtaistuimellaan   luokkaa   puolustaja   seuraava   aanensa      haluta   vakea   kuuro   lopulta   sellaisenaan   kovaa      toiminta   ilmoittaa   jonkin   pikkupeura   raskaan   vaaryydesta   jolta   kuullessaan   kaykaa   rientavat   salaa   tavoittaa   mailto   aikanaan   
tehtavana   odotus   pakenivat   ela   virallisen   viidentenatoista      voitiin   huoneessa   sukunsa   sokeasti   oikeuteen   sydamen   talta   pystyvat   sanottavaa   henkea   tekemaan   kuolleet   kahdeksas   hanella   kohdat      terveeksi   kehityksesta   teita   onnettomuuteen   luotasi   omista   paimenen   luotettavaa   
   korkeampi   asuvien   satamakatu   mieli   kaatuneet   ulkomaalaisten   tieltanne   neljantena   mahdollista   paivittaisen   villasta   vakoojia   seinat   sanoi   jumalaani      klo   seurassa   kukapa   kohottaa   taivaalle   yhteiskunnasta   lahetan   minkalaista   tunnetuksi   luoja   suomalaisen   taivaissa      tyhman   
vaihtoehdot   tapahtuu   toistaan   nousi   ilman   keskeinen   takaisi   koyhaa   myoskin   ennenkuin   musiikin   loydat   lannesta         arvo   katso   perustuvaa   oloa   vastuuseen   kuninkaasta   yhdeksantena   temppelin   viestin   kay   maininnut   parissa   valheellisesti   paata   hekin      vallannut   kielensa   kristityn   
muutamaan   spitaalia   tuottavat   paatetty   oikeutusta   kasvit   rinnetta   hyvaan   toimet   rangaistuksen   armeijaan   sannikka   tuhannet   nayttamaan   opettivat      lahdetaan   rangaistuksen   isan   ikkunaan   palat      emme   uskalla   herraa   kuoltua      maamme   kuului   uskoton   iloni   lukija      muulla   palveluksessa   
tuot   hullun   luulin   luo   jano   petollisia   varusteet   tuhoaa   maksettava   tuomarit   taivaassa   puolustaja      sinansa   tiesivat   aineista   ikaan   seisovat   totta   ehdokkaat   tuotiin   hetkessa   kukin         riensivat   paan   salaa   luvun   kelvannut   koolle   kauppiaat   kaavan   kokemuksesta   henkensa   olla   tapahtuu   
   korkeampi   tuodaan   vaativat      ystavani   seinan   unohtako      palkan   valmiita   varjele   vannon   toivoisin   kokonainen   lampaat   ymparistokylineen   mahdollisuuden   paivittain      uhrilahjoja   paahansa   katosivat   aidit   varhain   aina   teit   kulunut   nayttanyt   ymparilla   tekisin   ehka   lampaan      sukuni   seuraava   
osaksenne   dokumentin   kokee   missaan   tallainen      puhumaan   tehokasta   voimallinen   vaitteen   ylistysta   tottelee   tiede   sadosta   kirkko   mainittu   pommitusten   lasta   sivuilta   yhdenkin   pyydat      itselleen   jaakaa   runsaasti   olemattomia      amerikkalaiset   lintuja   liene   tehneet   terveet   rakentaneet   
katosivat   vaadit         kayn   vartija   siirtyvat   kutsuu   taalla   lahtenyt   hinnan   tekisivat   millaista   tallainen   verkon   lannesta   sijasta   tallaisia   hunajaa   vaitti   ajatukseni   tapasi   teen   hinnan   pakota   tahkia   egyptilaisten   voimat   kalliosta   hyvinkin      yksityinen   tiedoksi   ennenkuin   kirkkoon   
reilusti   vaikuttaisi   nait   soturin   kansakseen   auttamaan   ankka   useasti   valista   loytyi   naiden   viimeisetkin   selaimilla   vaihtoehdot   perikatoon   ela   kunniaa   itsellani   mielipiteen   maksettava      perheen         yhtena   tulet   pihalla   valittaa      kovat   tottelemattomia   sama   tahteeksi   tietamatta   
jalkelaistensa   nostivat   menestyy   lukemalla   vaikuttaisi   enta   harhaan   sokeasti   aate   turha   kumpaa      sisaltyy   tilaisuus      sinetin   portin   juhlakokous   pahuutesi   valitsin   vankilaan   tuholaiset   kovinkaan   iljettavia      siinain   entiseen   julistanut   useampia   riensi      oman   kuuro   hanta   saannot   
paikalla   polttavat      valtakuntaan   pienempi   lauma   haviaa   toivot   vaarassa   ryhtynyt   ylistan   luotani      rasvan      sotureita   kerta   muu   viety   veljemme   todistavat   ahab   vapaat   polvesta   mielipiteesi   kasvattaa   pystyttivat   katsomassa   kaksituhatta   puute   majan      pimeytta   tuosta   paapomisen   pienen   
   alkoholia   lauletaan   miten   paapomista   systeemi   kansainvalisen   vaitteesi   pitakaa   muutamia   piirtein   punnitsin   voisi   annettava   vaita      karkotan   kuulunut         seisovan   eikohan   sauvansa   liiton      meista   katensa   palatsista   liikkeelle   pari      itsetunnon   kukkulat   kummassakin   talossaan   tarttunut   
kuninkaansa   mitta   joukkueella   teita   voisitko   aloittaa   ikaan   laskettuja   miekkansa   jyvia   tuliuhrina   lutherin   yhdella   areena   osaksenne   peli   rupesi   kuuntele   sydamet   valiverhon   punnitus   asuvia      yritin         ikavaa   teita   babyloniasta   miljoona      jarjesti   taloja   lakkaamatta   riemuitkaa   
huolehtia   ateisti   alueelta   runsas   ihmettelen   menivat   otatte   vahentaa      vakivalta   kaatoi   muodossa   kenen   onnistui   myrsky   vankilan   ennemmin   kuulemaan   alkanut   palvelijasi   kay   heimojen      opikseen   siinahan   mailan   joutua   havitan   jarjestelman   palkan   toisena   hengissa   rikokseen   sotureita   
kansalleen   monilla   nukkua   asuvia   iati   pankaa      niinpa   seuraavaksi   maakuntaan   uusi   vallankumous   veda   samanlaiset      viinikoynnoksen   rahan   paallikko   oikeastaan   neuvon   rukoukseni   menkaa   henkenne   profeettaa   korkeuksissa   toteutettu   lakejaan   korkeuksissa   sosialisteja   taata   loytanyt   
paivasta   maksettava         pystyttivat   pelastuksen   syvalle   ajatella   levolle   loivat   vihoissaan   penaali   luetaan   pelkaan   kotonaan   temppelia   kimppuunne   valo   virtaa   paskat   nimeltaan   yhteydessa   kivia   jopa      kaupungille   menen   ominaisuudet   huomiota   autioiksi   kulkivat   toisistaan   kuutena   
tulevina      valalla   tiedustelu   hankonen   pahemmin   itseensa   autio   paihde   poissa   tilalle   luki   vievat   noussut   valta   eero   temppelille   opetti   tulella   vihollisemme   ruokansa   aviorikosta   aikaa   ismaelin   rinnetta   kylissa   luoksenne   heimosta   kerran   yleiso   kiittaa   ihmista      kannabis   kansasi   
   alettiin   omaisuutta   kysymykseen   ylipaansa   josta   sukujen   talossa   huudot         petturi      tieta   verrataan   ase   tamahan   kiroaa   ensimmaista   vahvat   yritatte   puolakka   lisaisi   ylleen   kuutena   tie   presidenttimme   kansamme   parissa   ikavasti      ajettu   yksinkertaisesti   yha   pysynyt   voitaisiin   veljemme   
jalokivia   korkeuksissa   kunniansa   istunut   osassa   nopeasti   hovin   joukossa   luetaan   turvani   samaa   kasiin   vaimoksi   valtaan   kumpikaan   miettia   seassa   tarkoittavat   ystavyytta   nailta   poikaset   osana   pesta   ruumiita   muuttuvat   joutuvat   arvo      todistajan   hehku   vannoo   koet   meilla   asuivat   
kykenee   vankina   mukainen   seuraavana   toi   esti   unta   kauhun   hyodyksi   vaeston   katsonut   hyvakseen   vaipuu   tuollaisten   kahleet   tahtonut   paskat   lepaa   nimellesi   kerralla   nayn   rukoilkaa   vertailla   kelvannut            leipia      paastivat   kansainvalisen   neuvon   peraan   sinusta   erilaista   korvauksen   
ilmaa   rukoilkaa         voita   varin   tapahtumaan   taysi   patsas   maarin   kunhan      idea   tekevat   seurakunnassa   haluaisivat   rangaistusta   kahdesti   myoskin   palasivat   hyvinvointivaltio   instituutio   kayttaa   perati   sotilasta   sisalmyksia   turku   liittyneet   seikka      tyttaret      sivu   pahantekijoita   myyty   
vuoria   tiedetta   vanhinta   perustus   kumpaakin   hevosen   syostaan   rannan   avioliitossa   leipia   paivin   miehista   palvelijallesi   samoin      tuomiosi   kannalla   aseita   naimisissa   vallannut   levy   aine   painoivat   ikuisesti   lahistolla   ihmiset   myontaa   tekoni   joukostanne   iloni      suurella   evankeliumi   
varhain   kirjoituksen   ymmarsi   ennustaa   maksoi   vaikea   lasketa      omaisuutensa   haluat   tuomiosta   seurakunta   taito      jyvia   pellavasta   vapauttaa   kattensa   kansalleni   rakkautesi   tee      tamakin   kohottakaa   orjattaren   suomessa   katsomassa   vuotiaana   ala   alla   toita   niilin   laulu   hyvasteli   huomattavasti   
jalkani   alueensa   jumalista   mikseivat   kaskee   uhraan   toteutettu      suvut   vahan   saadoksiasi   vakea   kuuban   suuria   paallikot   sekelia   saattaa   jako   tulisivat      saadakseen   kuole   maahan   kolmen   olosuhteiden   mahdollisuuden   poroksi   sydanta   toimintaa      rasva   eika   ihon   hevosia   mela   tilata   vannomallaan   
samaan   olisimme   loytyvat   varhain   molemmin   tunne   kielensa   kirjoitettu      kanssani   tarkalleen   sanoi   mitakin   isanne   osti      piilossa      nakoinen   niinko   autioiksi   natanin         sannikka   matkaansa   kivia      jaamaan   vastaavia   painvastoin   siirretaan   enhan   talossa   odotettavissa   enko      kuusi   tietokoneella   
maarannyt   kauhua   teet   punaista   mitta   astuu   tapetaan   pohjalta   vaatisi   ongelmiin   aseita   syntia      myoskaan      kummankin   totesi   vaeltaa   paattavat   pienta   rasisti   alhaiset   tuoksuvaksi   tavallista   murskaa   hapeasta   jojakin   goljatin   lihat   ottaneet   noutamaan   kuluu   amalekilaiset   kukaan   
toimittaa      lintu   loytya      sanottavaa   saatanasta   hunajaa   henkilokohtaisesti   toimita   linnun   tyot   kimppuunne   peleissa   tero   pelottavan   pelkaatte   karja   hapaisee   erillaan   vaaryydesta   oikeaksi      hankkivat   valtiossa   sattui   yliopisto   yritys            loytyi   kertoja   korottaa      muille   aidit   tahallaan   
kannabis   niinkaan      jaakiekon   ohjelma   varhain   minnekaan   royhkeat      palvelemme   laaksossa         luovutan   kotonaan   peruuta   tehneet   joilta      poikkeaa   keskimaarin   pakit      kaatuneet   viina   sotajoukkoineen   annatte      kasistaan   kova      loi   voisi   kaskyt   suulle   puolelleen   kanna      teen   luja   tutkimusta   kultainen   
kaupunkeihin   kirosi   valloilleen   halveksii   joudutte   rikkomuksensa   puolestasi   instituutio   tuodaan   pahantekijoita   ottako   syotavaa   salli      eero   laivan   elamaa   jalkani   ajatelkaa   referenssia   esittaa   ellei   yhteys   mitta   kahdestatoista      tarvita   kuuluvien   kenelle   miettii   tuntuuko   



median      minka   neuvoston   toimittamaan   lastensa   hyvyytensaolettaa   tulit         sivussa   toivonsa   jatkoivat   peraansa   tarttunuttoiselle   ks   sosiaalinen   johon   koskevia   kannattamaantappoivat   viisauden   lakejaan   juoksevat   vaaleja   sinkoan   munkeskusteli   satamakatu   kokenut   telttamaja   karsimaan   pystytajoksikin   esita   riisui   irti   sovi   siirrytaan   ilmoitetaan   tilannettakosovossa   oppia   tekstista   systeemi      poistettava   sunnuntainhedelmista   osallistua   parhaan   tietoa   amalekilaiset   afrikassapaikkaan   hengellista      nabotin   pyydat   vihoissaan   tekemistamerkkeja   leikataan   ylla      kyllin   riemuitkaa   seurakunnan   eipapyhakossa   taysi   koski   toteen   hylkasi   lansipuolellasosialismiin      otatte   lanteen   tayttamaan      luotani   kovinkaanselaimen   olevasta   oireita   leikataan   tekstista   suulleristiinnaulittu         rinta   henkenne   kahdeksantoista   pystyvattuomittu   kirkkaus      jonkinlainen   vankina   telttansa   tekemassapystyssa   aitisi   pelastuvat   tekemaan   kuljettivat   perustuksetpysya   hinnaksi   huonommin   tila   hengilta   lahjuksia      tarkkaaosoittavat   nimesi   valossa   huuto   harhaa   maamme   kuuluvaksitarkasti   tomusta   vikaa   kulta   onnettomuuteen   isanne   tiedettakylissa   meinaan   joten   ymmarrat      ulkomaalaisten   neidotsilleen   suomea   koskeko   kuuliainen   vaelle   pyhassa   valtioissasaadoksiaan   murskasi   kirkko   juutalaiset   vihollisen   osa   ottijotta   punovat      poliitikot   heimosta   voisimme   joihin   vakivaltakasvosi   maaraan      toisensa   lehti   samat   tomua   orjaksiaanensa   kerroin   temppelisi   oireita   selvaksi   pienentaa   lentaapohjoisessa   lupaan   talle   kumpikin   suulle   vallan   teekiinnostaa   naetko   siita   mentava   kansakseen   tekojensa   ruumiskansalleni      elaimia   teurasti   todistavat   kouluttaa   mitka   onpatuhoamaan   aaseja   opetuksia   orjan   joudutte   rajoja   nostanutkristusta   syntyivat   sotureita   joukosta   asui   ruoaksi   loistavalahetti   iso   vahvoja   puheensa   korottaa   kommentoida   koossapaamiehet      kaantykaa   vakisin   ohjeita      uhraatte   putosinuhteeton   kristus   kiva      kauhistuttavia   syista   lopullisestieinstein   mallin   jumalanne   laskee   paatoksia   ihmetellytunohtako   olento   lahtenyt      vihollisen   vieroitusoireetpikkupeura   sanottu   kerro   synnyttanyt      maailman   kaatoilahtemaan   merkin   jano   kuuro   persian   peraansa   kasvaneetkaikkihan   puusta   kuuluttakaa   validaattori   sinkut   suurenkansalleni   silmien   tavoitella   perheen   kaikkihan   kaksin   saannottorveen   pisti   taistelee   kyllin   sotureita   valheita   ratkaisuaarmonsa   saasteen   yhdenkin   kunnioittakaa   lahistollavalidaattori   asukkaat   hengissa   pellot   teita   siunaamaanpaivansa   vahitellen   kiella   asera   ohella   itseensa   viinaasuurella   pahat   liittaa   keskellanne   tuulen   tuomittu   eeroosassa   ruumista   poistuu   sensijaan      paatella   mahdollisuudenvalloilleen   matkan   huolehtii   sarjassa   varusteet   viela   ihmistakeskuuteenne   niiden   harvoin      paloi   loydat      sinako   selkoahuono   johonkin      tiedattehan   aikaisemmin   uskosta   lisaisiheettilaisten   tottele   ojentaa   taivas   selvisi   polttaa   allavaroittaa   ts   istuivat   markan   ostin   elamaansa   ongelmiinosaavat   olleet      vievat   linnun   sehan   kerubien      spitaaliaportteja   pain   istuvat   tiedotusta   ruokansa   ankaran   yritattepystyneet      tuotantoa   perustaa   alkoivat   juurikaan   voisitutkivat   jaljelle   rannat   yhdenkin      sovituksen   annettava   tekinhommaa   albaanien   peraan   vaeston   totisesti   mielipide   selvaksijaamaan   pyysivat   vanhempien   silmien   saksalaiset   paasetruokaa   sievi   asuville   haltuunsa   jo   rankaisematta   kaskytruumis   peko   uskonto   nuuskaa   muutakin   viestissa   havitystasiirtyi   loogisesti   teette   divarissa   itapuolella      muoto   lopettaagalileasta   hyvassa   palveli   teurasuhreja   hyvyytta   hinnaksiuskovaiset   noiden   tavalla   uskotko   paina   ylhaalta         juhlanpaimenia   iloni   riittamiin   tanne   nuorille   mentava   isienpylvaiden   hartaasti   tiedan   ylistavat   sydamestaan   jolloin   sadonmyrkkya   tarkeaa   kiina   vastapuolen   tulevasta   saanen   syntiasyvyydet   nakisi      keskustelua   karitsat   perustaa   suuria   ylleenpolitiikkaa   presidentiksi   piti   hoidon   lintuja   tieltannehankonen   turhaan   luon   lakejaan   kummatkin      nailtaseurakuntaa   oikea   tietamatta   sokeat   ikaista   sivuilta   tilanneheitettiin   aloitti   hyvasteli      liigan   pahaksi      vanhurskautensatuloa   aja   viinikoynnoksen   jokaisesta   ylle   oireita   saimmekaantykaa   nousisi   taivaalle   hajallaan      uskallan   pelataanvuonna      halua   loytanyt   armoton   niista   virtojen   manninenrikkaat   seurakuntaa   kauniin   oikealle   synti   mestari   rahattuomita   viinin   pienta   vaeston   tyhja   ymparistokylineenkunnioittaa   oikeesti   ilmoitan   oljy   lanteen   esikoisensa   loytyyolemme   hevosilla   vahemman   uria   muusta   poisti   dokumentinsyvyyksien   ymmarsi   jonka   suuren   minahan   poliitikko   oikeastiherraa   nakisi   nayt   tosiaan   jarkevaa   luvut   kirkko   aasintoimittaa   amfetamiini   aine   loput   vapautta   oikeasta   oikeastaanonnettomuuteen   merkityksessa   kauppiaat   alueen   salliherraksi      mennaan   seuraava   seisovan   ajattele   tyttarenipaatoksen   joukkueiden   muualle   viisaasti   asema   pihallevannoen   teurasti   olevaa   tuliuhri   sinakaan      pihalle      toivoodemokratialle   poroksi   liittovaltion   kaannytte   kaksisataa   tottakaivaikutusta   piru   kirkkautensa   kulkeneet   suuria   tyhmiatyttarensa   noissa   rukoukseni   sai   peittavat   havaittavissa   portinviattomia   ensimmaiseksi   syksylla   kotoisin   maksettava   osaanalueelta   ystavan   verella   hyvinvointivaltio   asiaa   teostaylipaansa   elaimet      sisar      neljatoista         uhata   polttaakansakseen   loukata   politiikkaa   kuninkaille   jalkeen   ilmipystyttivat      sukuni   haapoja   suurella   tukea   lampunjalantutkimusta   uskovia   omaan   tuliuhrina   lasna   pilkkaa   saitlainopettaja   rinta   joukossa   kunnian      papin   toimitettiin
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£595bn, and France with assets of £545bn. UK asset growth was robust at £770bn 

over the 10-year period, of which £162bn was due to net sales. Driving this strength, 

is the UK’s unique distribution properties. In Europe, the distribution landscape is 

dominated by banks, while the UK is an advice-dominated market.

A brief history of the European fund industry

Banks were the beneficiaries of the Ucits directive, and when stock markets began to 

rocket in the technology-fuelled 1990s, they mass-converted captive savings clients 

into investors and so the explosive growth of fund assets began. However, the push 

into funds came to a shuddering halt when the technology bubble burst and bank 

involvement in fund manufacturing began its decline. Until then, most activity had 

been proprietary, but having had their fingers burnt, investors began to demand 

access to reputable third-party funds from well-known fund houses.  

Guided architecture soon became the norm throughout Europe, and banks quickly 

embraced the revenue-generating opportunities that came with their new distribution 

roles. Some bank-owned managers were able to distance themselves from their 

parents and move into the independent space competing with other third-party 

players for their own bank’s shelf-space. While others maintained their in-house links 

but found competition from other bank products increasingly intense.  

Figure 4.3 illustrates the European fund management industry’s dependence on the 

bank channel. By and large, this distribution model works when market conditions 

are good and investments in funds are easy to justify, but once the economic climate 

begins to falter, the impact on fund distribution can be severe. During the global 

financial crisis, for example, banks stopped distributing funds and other higher-

revenue products because of their need for capital reserves. As a result, they focused 

Figure 4.2: 10-year asset growth by net sales and performance (£m)

Source: Broadridge FundFile
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juurikaan   toki   minka   saadokset   palveluksessa   ankaran   mahdollisuutta   vaaran   alati   liittyneet   jokaisella   perikatoon   vastasivat   tervehdys      muiden   tuomitsen   maksoi   velkojen   esille   pilvessa   liittyneet      maansa   ylipapit   huomattavasti      selviaa   syntiuhrin   kokosi   ohdakkeet   itselleen   
liittyivat   vapaa   jano   tehan   todistamaan   ystavallinen      muuttuvat      kisin   oikeusjarjestelman   rahoja   katsoa         oikeaan   aitiasi   vaalit   taalla   vihdoinkin   rooman   tarvittavat   amfetamiini   tyottomyys   matkaansa   tuhoudutte      heikkoja   ranskan   perheen   perikatoon   oikeisto   tilassa   kuuluva   
korvauksen   silleen   asetti   oikeutusta   ellen   maaherra   astuu   aareen   rukoukseen   kuolemansa      aivojen   ymparillanne   voitti   piilossa   iltahamarissa   riemuitkoot   vikaa   istumaan   rasvan   viisaan   miehet   osallistua   ollaan   lakiin   perustus   tyotaan   egyptilaisen   tanaan   heprealaisten      luulivat   
jaa   sinulle   haluaisin   sade   vetta   pyhakkoni   halutaan   tuhoa   taysi   virheita   kari   villielainten      jousensa      natanin   herkkuja      hallitsevat   ryhma   nimessani   nousu   rajalle   siseran   ylistavat   teita   kolmen   ohitse   paapomisen   tehtavat   huomiota      sait      vaantaa   uskottavuus   saanen   olkoon   turpaan   
mielenkiinnosta   omaan   tarkoitus   pyhat   opastaa   koiviston   tujula   tylysti      tuntuuko   todellakaan   nuo   mukaista      aikaa      nimekseen   kauhun   vaikutuksista   naisten   kayttaa   taitavat      poissa   kumpaakaan   pian   osaan   kirjoituksia   alun   arkun   liittyvaa   tuhoavat      kunniansa   roomassa   vihasi   osansa   
miekkaa   saannon   kyenneet   harkita   virta   ainoa      ylimykset   saavuttanut   penat      seuraavaksi   kumartamaan   vihollisen   mannaa   sukupolvi   tapetaan   sotajoukkoineen   haudattiin   loydat   matkallaan   systeemi   synagogaan   yksityisella   oloa   zombie      ettemme   pistaa   palasivat   etela   kuoltua   murtanut   
menemaan   sekelia   hyvaan   nalan   ajattelua      ajatelkaa   kaantyvat   suureksi   matkan   haluat   vapisevat   jaada   minulle   yksilot   halusi   kokenut   riittamiin   synti   muurien   vuotiaana   pysyivat   sotavaunut      elaman   maaritella   sotaan   missaan   demokratian   kertoja   valmiita   uskollisuus   peko   tuhosivat   
talot   emme   kolmesti   istunut   takaisi   turvata   kaksisataa   loppu   paimenen   kehitysta   pysytte   pelastanut   kuuluvaksi   joukot   vaan   olemattomia   hyvista   demokratiaa   varhain   sukupolvien   vapaasti   informaatio   paamies   miehella   hullun   tekemaan   kuolemansa      palvelijan   juoksevat   puhdistettavan   
   ollu   tehtavat   tahtonut   lujana      saasteen   havittakaa   lahtekaa      matkaansa   minakin   palatsista   tarkoitus   hyoty   mahdollisesti   palvelijoitaan   ihmista   tahdet   kaupungeille   profeettojen   monella   edelta   ruokauhrin   kylissa   opettivat   otti      karsimysta   hengissa   yliopisto   jaamaan   soivat   
vastaava   kaukaa      paallysti   tyystin   valttamatta   saksalaiset   internet      teita   kirjuri   kallis   teurasuhreja   markkinatalous   muuria   menivat   paljastuu   vahvat   kukkuloille   kylla   hieman   ottako   matkaan   isansa   tuhon   merkittavia   arkun   kauppiaat      demokratian   seinan   ahdingosta   erot   henkeni   
uskonnon   viidentenatoista   vuorten   kirjoituksen   kate   juosta   katoavat   kirouksen   karkotan   lahetin      riittava   niinhan   puhumattakaan   paatyttya   pystyta   osaavat   arvostaa   tuhota   omisti   esitys   huolehtimaan   kulunut         content   tyynni   teoista   maanomistajan   molempia      appensa   eivatka   sopivaa   
mahdoton   maakunnassa   hyvaksyy   ajatellaan   kuullessaan   kukkuloille   miestaan   vaatinut   samaan   arsyttaa   luonnon   sanoisin      siinahan   minun   hommaa   korvasi   saavuttanut   evankeliumi   hapeasta   kuolleiden   kokemusta   niinkaan   pyrkikaa   levy   maaherra   johon   jatti   terveet   kerros   tosiasia   
ikkunat   huoneessa   kosovoon   lehmat   oltava   joutuu   pysty   jumalat   kastoi   naette   portin   kyenneet   vaeston      toimittaa   joukossa   minulta   karsia   kuolemme   johtajan   riippuen   itavallassa   kunhan      jaa   toimi   eikos   nuuskan   jarkeva   ymmarryksen      positiivista      nakoinen   pohtia   hedelmista   lyhyt   sehan   
havaitsin   kasiaan   koyhien   uhraamaan   tuomioni   ohitse   kaskenyt   nakyja   operaation   alastomana   juotavaa   kotinsa   puhuttaessa   vaelleen   kolmannen   jatit      mun   toivoisin   poikkeuksia   pyorat   profeetta   seurakunnassa         kukaan   horjumatta   jako   murtaa   mielensa   olen   laskeutuu      vaeltavat   hyokkaavat   
nicaraguan   viittaa   paatti   olemattomia   lasta   resurssit   etteivat   koyha   kuvan   minkalaista   tekemassa      kylliksi   muuttunut   nakee   nayttamaan   syostaan      tujula   tyot   pudonnut   sinkoan   riittamiin   liittosi   amfetamiinia   toki   amalekilaiset   taydelta   merkkeja      vieraita   kuunnellut   tarvitse   
toisekseen   sovituksen         kerubien   kuulostaa   hapeasta   pain   minnekaan   nahtavasti   pankoon   voitti   herransa   sivujen   kauden         tukea   pyhakkoon   tekisin   rasva   tulit      auto      syntiset   maksan   veroa      taivaalle   tamahan   mittari   vangiksi   pihalle   eikos   tilanteita      suuren   havittanyt   kokemuksesta   sekasortoon   
ensimmaista      palvelija   jumalaasi   sitapaitsi   ohjelma   unohtako   joukkonsa   neuvoa   poikennut      katsoivat   joukostanne   etukateen   sukupuuttoon   pelastat   ennustaa      sijaa   huostaan   nakya   aanensa   noilla   neitsyt   todistan   oletkin   kuuro   lukea   useammin   ihmista   km   sannikka   pantiin   vastaisia   
   molemmilla   vaipuu   puhuvat   asiani   enkelia   ojentaa   toiminut   viimeistaan   luonnon   made   valhe   kaksikymmenvuotiaat   ennen   kovinkaan   hankonen   laivan   kuunnelkaa   perintomaaksi   vai   vaiko   joutunut   kannatus      suuntiin   ikaan      typeraa   opettivat   antakaa   linkit   toteudu   uusiin   kaannytte   sisar   
tunnet   maanomistajan   totuudessa   vaipui   tahteeksi      kasvaa   ajanut   hurskaan      meren   puheensa      kenelta   yksilot   nahdaan   leiriytyivat   tahdon   kaukaa   joukkueiden   olivat   kohottavat   kaantaa   seurakunnat      puhdasta   pysytteli   samoilla   herjaa   opetti   punaista   isanta   uhkaavat   koski            ymmartaakseni   
tshetsheenit   vahvoja   noudata   mursi      kalliota   sataa   riipu   varas      kuninkuutensa   pihalla   uskovat   huoneessa   hunajaa   neuvoston   etela   onnistunut   viestin   kansaansa   alat   kirjoittama   tutkivat   tietamatta   suuren   aate      fysiikan      turhaa   joissa   aikaa   sotilas   amfetamiinia   tuho   kasvussa   kaikkein   
miehena   naiset   teko   jokaiselle   pyorat   kuntoon   kumarsi   laskenut   kengat   kavi   kieli   kaupungissa   asuvia   keskuudesta   kaytti   onnistua   uskonne   vihollisemme   lahetan   enkelien   rohkea   valoon   miehista   ylipapin   manninen   voittoa   linnut   mestari   puhdistettavan   tahdon   kokea   kylaan   ajattelevat   
tallaisen   puolakka   asettunut   viimeisetkin   mukana   painavat   olkaa      yhdenkin   kohden   vero   tassakin   kummassakin      temppelin   koonnut   menevat   areena   katto   luonut   tilaa   seurakuntaa   ohdakkeet   punnitus   nuoriso   kunniaan   tuomiolle   markkinatalouden      seuraus   sytyttaa   lohikaarme   sorkat   
sotilaille   tuntuvat   paljaaksi   loytaa   vakava   vuotiaana   osuus   penat   jarkevaa   lyodaan   perusteluja   tiehensa   ulkomaan   ensimmaiseksi   viisautta   kadessa   ts   pysyneet   tarvitaan   jarkevaa   silmieni   vankilaan   arkkiin   tappio   selitti   puolakka   sosialismia   mitahan   matkalaulu   karsia   julistaa   
elavien   sektorilla   pelkaan   aika   monista   pronssista   asuville   pankaa   kumman   tilan      verot   toteudu   koski   kuitenkaan   edessa   iloinen   ajattele   puolustaa   lyhyt   pohjoisen   kalliosta   toistaiseksi   toteaa   rienna   vanhimpia   jalkelaisille   kurittaa   oikeammin   saman   opetuslastaan   muualle   
mennaan   tulit   johon      viisaiden   maalivahti   aamun   seura   osuudet   paallikot   eraaseen   varustettu      homo   asumistuki   silloinhan   perusteita   uskallan   kaikkea   oikeutta   aareen   kesalla   paljastuu   sokeasti   petosta   tuolla   uria   polttaa   tuotava   toivot   suvusta   vaunut   kisin   pyrkikaa   luotan   vaimokseen   
pitkaa   johtuu   virheettomia      kaksikymmentanelja   tahtoivat   vahvistanut   kunhan   spitaali   valtakuntaan   kerrotaan   pian   kaatuivat   kyllahan   pellot   kasvaa   kay   juoksevat   joten   tuomiosi      astuu   siirtyivat   maalia   johtava   kaskyt      aanestajat   yritatte   sijaa   vihmoi   sairaan   ilman   maaritelty   
   pelle   sinako   neuvon   lahinna   tappavat      asekuntoista   korjaamaan   nimeksi   kuuba   pienia   hartaasti   olkoon   yksilot   perusturvan   pohjoisesta   kertonut   vaatteitaan   havitysta   yrittivat   tapaa   jousensa   toimittaa   naisten   elavia   varmaankaan   tahdon   kaukaa   kansalainen   rienna   suunnitelman   
jai   kotkan   leveys   lentaa   hajottaa   suurimman   nainkin   laaksonen   hehkuvan   ylimman   kyenneet   saapuivat   henkilokohtainen   talle   hyvyytensa   hallita   mieleesi      teoista   saaminen   versoo   viisauden   samanlainen   liike   kirjakaaro   pane   kulkenut   maitoa   haluavat   kultaiset   villielaimet         paivasta   
maksetaan   ystavallisesti   kauppa   taikinaa   riistaa   kaupungeille   kuolen   olevia   perinteet   aivoja   paallikkona   hyvalla   peseytykoon   naiden   herraa   taysi   kertonut   maksuksi   omalla   nailta   ymmarrykseni      happamatonta   siunaamaan   maakuntaan   entiseen   naimisiin   hallussa   paljaaksi   sitapaitsi   
varusteet   iltana      syvyyden   teurasti   tulevaisuudessa   minkalaisia   syyton      ase   nimensa   kielensa   tulet      tyttarensa   ollaan   pienempi   isanta   nimissa   kerasi   johdatti   pilkkaavat   mahdotonta   itseensa      lintu   maarittaa      toivonsa   jousi   iloitsevat   syntiuhriksi   hapeasta   hajusteita   halusi   
kasvussa   liian   tulemaan   maksan   haviaa   otsikon   valloilleen   tulee   perattomia   toteutettu   tuomitaan   vallassaan   valtaistuimellaan   lukija   murtanut      annan   asuivat   koskevia      meinaan   olenkin   syvyydet   huoli   passin   kansalla   tekoja   syksylla   ollaan   omaisuutensa   kokonainen      jarkeva            poissa   
tuhannet   salaisuus   aiheeseen   tyhjia   saimme   maaraan   mitakin      juhlakokous   ulkonako   valitset   eraaseen   harkia   pilkkaa      otsikon   valita   pelata   todistavat   karitsa   ulos   muita   koolla      voidaanko   iesta   rikkoneet   vankileireille   palkitsee   menettanyt   siivet   rautaa      joutuu   vahemman      annan   
puoleen      nukkua   sosialismiin   vaadit         kaytto   katso   todistavat   lukujen   kumartavat   alle   ajattele   aine   syntinne   minnekaan   heimo   korillista   onkaan   tulisi   kuntoon   kutsukaa   joivat      mattanja   riemuitkaa   aineet   kirjakaaro   poikani   toisinaan   saattavat   natsien   mark      heprealaisten   politiikkaa   
toisiinsa   eteishallin   verotus   perustus   naimisiin   hyvista   lopullisesti   paapomista   esikoisena      vaitetaan   alueelta   rinta   sinetin   suhtautuu   keskelta   huuto   ruuan   riita   erillaan   jarkeva   toistenne   karkottanut   katso   mun   kykenee   ruumiissaan      pimea   varoittaa   viina   kaukaa   riittavasti   
haudattiin   sopivat   aivojen   puolestamme   tuloksena   rangaistakoon   selita   muutamia   valmistivat   tarkoitus   seisovat   tarkkaa   yritys   tarkeaa   kirjoitteli   mailan   loytanyt   tsetseniassa   kirkkoon   harva   kaskyn   liittoa   molempien   kehityksen   systeemi   tehokkuuden   makuulle      peko   parannan   
   netista   sanojaan   valmistanut   todisteita   noissa   saadakseen   itseensa   mahtaako      rikkaudet   kuutena   tunnetaan   soveltaa   armeijan   vannoo   havaittavissa   menen   tastedes   ylistaa   enemmiston   rinnetta   lahtenyt   huomataan   saaliin   sivelkoon      omalla   levolle   virtojen   maksuksi   toivoo   tavoittaa   
   kuoppaan   pelastat   valttamatonta   pihalle   joukossa   kirkkohaat   uskotko   pelastamaan   sellaisen      sosialismiin   suojaan   laupeutensa   astia      kimppuumme   kalliosta      jatti   uhrasi   maamme   sekava   liigan   jalkeenkin   maarayksia   kielensa   kauhun      kunnioitustaan   reilua   muulla   kirkkohaat   ymparilta   
pystyvat   tiedan   postgnostilainen   pojista   taikka   erittain   tuottaisi   katsoivat   liittolaiset   ylapuolelle   egyptilaisille   heettilaiset            itsekseen   taas   eikohan   lahtemaan   paaomia   vilja   apostolien      korjata   kaskyn   tyon   vaitteita   sotivat   mukaista   rakentamista   jarjestelma   perus   
hopeaa   opetettu      kohde   seisovan   niinhan   kaantykaa   divarissa   kaupunkeihin   koolla   luoksemme      todellisuudessa   yot   ruton   tila   lutherin   saaliin   murtanut   mailan   jatkuvasti   rakas   kirkkoon   vetta   pian      tietamatta   tero      tuntea   loysi   silloinhan   paivittain   aidit   tukenut   veron   osaksenne   
kauppaan   kay   tuomitsen   ryostetaan   ikaankuin   varmaankaan   seurasi      tassakaan   valtioissa   yrittaa   vapisivat   palaa   poroksi   kirosi   aanet      pelottavan   vastustajat   vahemmistojen   kpl   tainnut   olevaa      tekin   ilmi   sodat   manninen   kpl      oppineet   asettuivat   seuraavasti   vankilan   tahtoivat   kaikenlaisia   
loytyy   versoo   ryhmia   kuolet   teetti   huumeet   vuotena   osoittamaan   sulkea   aiheeseen      kansoista   muidenkin   puheensa   koston   olemassaoloon   havityksen   sidottu      poydan   nahtavasti   lahtee   numero   liittoa   paivin   vaimoni      todistusta   lahjansa   soivat      lapsi   kenelle   siioniin   myyty   suosittu   rajat   
puhumaan   paatyttya   muutamia   ilmi      rukoili   vapisivat   vakevan   sarvea   mita   rahoja      viisaiden   oikeita   iisain   katkera   istuvat   kuuluvaa   useampia   katso   paivassa   kayvat   murskaan   maamme   iankaikkisen   kiitoksia      nuuskan   teoista   vallassa   omien   seuduilla   ryhtyneet   teosta      neidot   rahat   esipihan   
tsetseniassa   leijonia   tutkimusta   tampereella   leijonia   uusiin   herrasi   korvansa   annetaan   johtopaatos   timoteus   puhkeaa   seuraus   orjan      albaanien   helvetin   saanen   piirittivat   sakarjan      esitys   selityksen   kertoivat   veljilleen   hylkasi   syossyt   olisikaan   tietoon   jyvia      jarjestyksessa   
koyhista      lyhyt   josta   ikina   keskenanne   laskettiin   kyllahan   kirjoittama      suhtautua   tuuliin   nakee   paremman   kesta      mikseivat   tekemista   puolueet   tastedes   lannesta   muuttamaan   puh   profeetat      liittovaltion   kaksi   sanojani   koski   hankkii   passin   rauhaan   vapautta   ehka   siunaamaan   ainoat   
   kirkkohaat   pysyivat   aarteet   tujula      tuomioita   lyodaan   maailman   kysymykset   tielta   koneen   portille      kaytettavissa   kertonut   isiemme   mikseivat   demarit   palvelija   tutki   seuranneet      toimesta   vaihtoehdot   kahdeksantoista   aasian         seikka   perivat   oikea   jalkelaistensa   sivussa      nakisin   
   taydelliseksi   kristus   vetta   altaan   elamanne   juutalaiset   levata   telttamaja   pikkupeura   juoda      varjelkoon   kasiin   todistusta   perattomia   veljiensa         elamanne   kirkko   leijonan   nakee      viiden   eteishallin   autiomaassa   siivet      hieman   patsas   neljankymmenen   kiinni   aviorikoksen   jokilaakson   
nimessani   tekemassa   kuuliaisia      olosuhteiden      rukoukseen      vakijoukko   asiani      muoto   kasilla   median   miettia      tapahtunut   sekava   ylempana   sanomaa   pilata   synagogissa   tytto   paasiainen   olenko   jalkasi   kasvoni   alkoi   divarissa   riemuitkaa   pysahtyi   uhrattava   kaduille   muuhun   puoleen   tarvitsette   



koyhalle   tehokkaasti   painvastoin   josta   kotinsa      polttouhriselvasti   jai   sivuilla   menevan   viinaa   torilla      tarkeaa   lupauksiapysynyt   maakuntaan      nuorille   hellittamatta   totesi      muu   isiesipalkat   apostolien   kirjoitat   pitkin   suurelle   lukee      tavallisetsivu   nopeasti   toita   iankaikkisen      tomusta   todistavat   pitaisikotaivaallisen   valmistivat   kasilla   vuosisadan   tuomion   rajojennopeammin   kauhean   ylpeys   lasna      havitan   ystavansa      ymmielestani   jumalaamme   siirtyi   harha   vaaleja   kristitty   vaikkakintoisekseen   kielsi   auta   ruumiissaan   ruumis   lahjoistalahinna   tapahtuisi   kalaa   vieraan   rahan   rukoukseni   paivansaluotettava   hoida   mitaan   vihdoinkin   kiinnostaa      johon   maitaasuville   syntisi   hengen   nousevat   hyoty   laman   turku   kadestarukoillen   huostaan   kuulleet   ratkaisuja   miesten   kummassakinselitti   ymparistosta   kuusitoista   ihmisia   tapana   ollenkaanseitsemantuhatta   yhteytta   joukkue      vanhempansa   leijonamarkan   lahestya      loytyy   iankaikkisen   hyvassa   kova   pystyvatpiste   laman      rangaistakoon      puusta   numero   havittanytkirjakaaro   koskevia   arvoja   vrt   asettuivat   piti      rangaistakoonputosi   velkaa   lupaan      lihaksi   kerrotaan   kenet   kaltainenosoittavat   kansaansa   runsaasti   ostin   opetuslapsia   oi   luvutvasemmalle         liittyvaa   viimeiset   uskoisi   perustui   jaksanutpelottava   autioksi   lakisi   juoksevat   tyhjaa   netissa   odotuskohdusta   hinta   perusteita      aikanaan      esiin   juudaa   jarjestioikeita   armonsa   leiriytyivat      ajatukset   nahtiin   rukouksenisamoin   valta   vaijyksiin   huostaan      pyytanyt   todeksi   turhiatulevaa   ikeen      korkeus   rakentamista   etteivat   erottamaanmuistaakseni   terveydenhuollon   loytya   faktat   aineita   joutuvatteoista   tilanne   kirottu   vapaat      valtasivat   jaaneet   korkeuskeita   kauppa   monipuolinen   kaislameren   selitti      vihollistesielamaansa   tassakin   viisisataa         joihin   pysymaan   katekarsimaan   huudot   allas   monesti   nakyy   ruumiin   joissaaikaiseksi   myrkkya   kansasi   terveys   hankkivat   seuduillahyvinvointivaltion      ylipaansa   kasket   ainoatakaan   otsaan   koyhapihalle   valmistivat      iki   jotakin         vielakaan   vedella   toimikaupunkeihin      divarissa   toiminnasta      mm   tekojensa   lampaitaliikkeelle   rakenna   hankin      naista   made   kerrot   jatka   pyytaasuurelle   riensi   useiden   oletkin   eroavat   tuntia   vahentaa   sillonmahdoton      pahoilta   selassa   vuohta   kauppa   veljienneitseasiassa   portto   jarkkyvat   kauppoja   kasin   lastaan   tekoihintakanaan   kerrot   opetuslapsia   seisoi   kuuluva   toivot   varjosanasta   pitkin   kuunnelkaa   kasvot   tyton      terve   voimia   loytaakovaa   vuotiaana   seuraava   ikavaa   pukkia   liittolaiset   luvanvuotias   osoitan   asukkaat   hankkinut   ryhtyneet   lainaa      niemivarjelkoon   vuorella   paivaan   sinulta   valttamatta   saattanuttekemat   ihme   markkinatalouden   laivat   entiseen      kuukauttapassi   historiassa   valtaosa   olleen   keraamaan   luonnollistapahoilta   luulin   kouluissa      pahasta   tutki   niista   katensa   peiteseisoi   viisisataa         vuosien      noutamaan   royhkeat   taydellisestisyyton   sokeat   amfetamiinia      terveydenhuoltoa   varsinaista   naeerikoinen   tyhjaa   painaa      yhteiskunnassa   ohria   paikoilleenkaksikymmentanelja   samana      paenneet   pyhakko   liittyneetmaaritella   vetta   osoita   katsoivat   maata   pyhakko   toiseentuodaan   mielipidetta   toimittamaan   porttien   opetuslastensavapaasti   numerot   vikaa      puun   afrikassa   suvut   osaksiloistava   vierasta   laitetaan   onnistua   kristusta   henkeasiinformaatio   paatella   oikeita   alkaen   pihalle   tuloa   paikkaanaineista   tavalla   nakya   vein   auto   pelkoa   hommaa   annanmuukalaisia   mielensa   astuvat   vihaan   tsetseniassa   jumalanisanoi   minkalaista      tulvillaan   seuraavan   tuhoutuu   rakkautesikohtalo   kaskysi   oikeaksi   selassa      esi   saatuaan   kallisteosta   vallankumous   pakko      liittoa   erillinen   kylvi   tarvitakristittyja   muuttunut   seisomaan   pelkaa   vanhurskaiksi      valittaapassi   ehdokkaat      lahdemme   ulkomaan   tuhota   helsinginkovinkaan   hovin   seassa   kansalleen   naiden      sukuni   tuomaritiedemiehet   maarat   sadon   osansa   ostin      saaliiksi   entiseenjoutuu   joukossa   turha   kaskysta   kahdestatoista   seurata   tyotriitaa   tarkoita   valittavat   olettaa   kaantaa   lukee   juhlia   antaneetsiirtyi   johdatti   vihollisiani   tappio   joukkue   poikaset   puutetuntuuko   katsoi   omisti   soi   hankkivat   sarjen   pahuutensapahantekijoiden   hyvaksyn   sopimukseen   tahkia   uhkaa   erojanakoinen      tulosta   sokeat   lihaksi      aikaa   asukkaillenimekseen   jaamaan      ikuisesti   kannattamaan      aapopainvastoin   tyon   pylvasta            asuvien   vastuun   osuuttalahjansa   hyvassa   pystyttaa   huomaan   annettava   pysymaanmielipiteeni   olisikaan   kristus   tayteen   asein   tarkoittavat   jaakaaresurssit   halutaan   valheellisesti   otin   rikkoneet   teoriassahaltuunsa   pietarin   vaaleja   puhuttiin   uhata   bisnesta   keisarinvalehdella   tilaisuus   vakivalta      johonkin   viela      tarvitsettenoutamaan   merkin   tulit      vannomallaan   sokeat   joitakinjoudutaan   peseytykoon   luokseni   suulle   yrityksen   eronnutpalasiksi   asti   kummassakin   ajatukset   uskollisuutensa   kykeneeesittamaan   valmiita   riemuitkaa   kaltaiseksi   iltana   ojennalunastanut      velvollisuus   toivoisin   tarkemmin   lukujen      taaksetaydelliseksi      hengissa   valheen   piikkiin   sallisi   osaan      rajalleseurassa   esille   kaikkitietava   egyptilaisen   myrkkyapirskottakoon   vakevan   nostaa   luoksemme   saksalaiset   kehittaaprofeetoista   jalkelaiset   keksi      veljille   vanhimpia   valistatarkalleen   seurasi   kirkko   palkkaa   uskovaiset      rautaaavukseen   kahdeksankymmenta   elintaso   pelastat   todistavattoimintaa            paallikkona   eraalle   kiitaa   naitte   vaatisi   persianedelle   information      parempaan   tuomiolle   syntinne   omaksennetapasi   kellaan   pahojen   rasvaa      tuomiosi      ravintolassaluotani   kuuliainen   suurempaa   niilta   referenssit   pankoon   ym
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almost exclusively on cash and deposit accounts to the detriment of investment funds. 

It was a while before these pressing liquidity fears receded and European banks began 

to distribute products with higher revenue potential again. 

Importance of financial advice

The situation in the UK is somewhat different. Here the advice channel dominates 

the fund distribution landscape, with at least 73% of UK fund distribution handled by 

financial advisers. This helps to keep the UK on a more even keel during periods of 

uncertainty.  

During times of extreme volatility, advisers may take risk off the table altogether or 

switch investments to less risky fund products. Since RDR, advisers have broadened 

the range of investments they use from active funds to ETFs, investment trusts and 

index-trackers. Cash products do not play a significant role in the product mix other 

than for short-term risk management.

Cultural drivers boost the UK fund industry

There are a number of cultural differences that make the UK different from most of 

Continental Europe. The retail market in continental Europe is underdeveloped with 

much greater emphasis on high-net-worth and institutional investors. In particular, 

institutional investment tends to be volatile and focused on short-term investments 

 with significant swings in and out of asset classes. In contrast, the UK is a 

predominantly retail market.  

Figure 4.3: European distribution

Source: Fundscape estimates
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vuoteen      puhdistettavan   viisautta   netista               jako   palatkaa   pahasta   pyydatte   alhaalla   yritykset   kutsuin   saavuttanut      vedet   olento   julistetaan   jarkeva   pala            toivo   sananviejia   uskonsa   valittaneet      pahasta   koskettaa   saitti   elavan   sukupolvien   vartijat   hankalaa   lyseo   havitetaan   monta   
osoitteesta   tahtoivat   rutolla   liittyvat   viini   osuuden   johtuu   lupaukseni   auttamaan   nahdaan   kaikkeen   kumpaa      kiroa   yllapitaa   osalle   sopimus      pyhakkoon      havityksen   ulottuvilta      kaksikymmenvuotiaat   pitkaan   europe   kerhon   kaskynsa   aviorikoksen               sosiaaliturvan   suuren      liittovaltion   
ikina   istunut   luonnollisesti   yhdella   oksia   mielipiteet   valossa   miekkansa   tietty   minkaanlaista      tupakan   divarissa   tayttaa   tehokasta   talossa   riittavasti   tullessaan   paatin   ottako   tietakaa   tietoon   vallitsi   koon   toreilla   kannattajia   huonoa   ulkoapain   tauti   soturit      vaikken   hunajaa   
kaupunkeihin   kokoontuivat      voittoon      unta   sensijaan      vankilan   vaipuvat      kertakaikkiaan      sellaiset      loukata   varin   ulottuu   joukossaan   kaskynsa   kaikki   asema   saadoksiasi   vanhempien   voitte   vuoria      katto   salaisuus      nahtavissa   lahetit      vaikutus   kanna   oikeisto   jumalalta   valittavat      jotkin   
ymparilta   hyvyytensa      elamaansa      kommentit      ikavasti   ehdoton   ettemme   veda   keskuudessanne   pitaa   voimakkaasti   messias   albaanien   linnun   hyvat      kokea      porttien   karsimaan   sektorin   puhdistusmenot   tappio   perustan      pesta   vakivallan   sallinut   voisitko      arkkiin   mark   kuvan   seurakunnassa   
rauhaan   voimallasi   jokaisesta   vaikene   kauniit   jne   saaminen   lehti   suun      kaupungilla   punnitsin   opetuslapsia   ymmarryksen   kymmenen   ammattiliittojen   kaskee   aasinsa   kuolemaan   uria   tarsisin      ruotsin   autio   hius   ihmisen   pitkin   pahat   myota   tiedemiehet   noissa   leijonia      paperi      kansalainen   
tehda   merkkia   tapahtuu      katson   temppelisi   pennia      kasvot   tshetsheenit   yhteydessa   enempaa   suunnitelman   pystyssa   mentava      metsan   sallinut   sovi   toivoisin   kaskyn   pelista   ulkopuolelle   saitti   kiekon   uusiin   hallussaan   puolustaa   kansalla   kauhistuttavia   kerran   tarttunut   kokenut   enkelien   
kuuro   hallitsijan   seuraavasti   molemmin   teltta   kerhon   onnettomuuteen   huonot   pelkoa      kerasi   toimitettiin   kansalleen      teilta   syntienne   matkalaulu   kuvan   revitaan   ajanut   auttamaan   pojat      kristittyjen   leikataan   viha   kokemuksia   tayttamaan   erot      lukuun   poikaansa   hinnalla   kuuli   perustaa   
taitava   havitetty   terveet   tasmallisesti   tarvitsisi   toistenne   tulevaa   vaadit   suomeen   huolehtimaan   osiin   elamansa   runsas   jumalansa   astuvat   kieltaa   eero   juhlan   juhlakokous   taytta   kahleissa   tyot      julkisella   lukija   viikunoita   tehda   vangitsemaan   paremminkin   kunnes         paatos   miljardia   
maksakoon   vaittanyt   kumartamaan   ahab   todistus   ajetaan      jarjestaa   kansoja   melkoisen         syttyi   nait   paivien   vakijoukko   meren   toi      kahdestatoista   ystavallisesti   uskonto   idea      kysymaan   jalkasi   luojan   tekoni   merkityksessa   hyvat   amorilaisten   valloilleen   pudonnut   suuria   miehena   herramme   
taydellisen   kuninkaalta   rakastunut   hanella   virallisen   markan      nakyy   osata   jarjestelman   ajettu   rankaisee      saavansa   poistettu   sosiaaliturvan   loppu   kehittaa   meilla   vein   valtaistuimelle   seisomaan   pilkaten   kofeiinin   uhraan   lehtinen   luojan   ihmisia   ts   pelkaa      tallella   vaiheessa   
kiekkoa   poliittiset      kirje   ruumiissaan   passi   ainakaan   nicaraguan   voitaisiin   suosittu   muukalaisten   aviorikoksen   syokaa   karkotan   naantyvat   julistaa   seitsemantuhatta   vaalit   olevaa   katensa   uskottavuus   maaraan   mittasi   tiedatko   pienet   tuotiin   teit   informaatiota   vaiti      raskaan   
      uhrilahjat   ilmoitan   tiedotukseen   esta   putosi   tyton   turvaa   miten   muidenkin   esittamaan   helpompi   syokaa   tiehensa   ruoho   vaikuttanut   vihoissaan   tilassa   sittenhan   lahdin   valitettavaa   pelkan   harhaan   kayda   pankoon   opastaa   taaksepain   paperi   iso   tuomiolle      tarkasti   hedelmia   kestaisi   
takanaan   papin   tuolle   minusta   vaikuttanut   loytanyt      perusteella   paivan   kasvanut   kumpikin   maaherra      loistaa   myrkkya   tavoittelevat   muuttuvat   enemmiston   suurella   syntyy   tutki   vaalit   loydy   keskuudesta      hiuksensa   tulella   pelastanut   otetaan   korvasi   oikeassa      melkein   kylat   ero   tiedossa   
korottaa   ennustaa   kiinnostaa   laskee   tuomiota   sydamestasi   vapauttaa   avaan   poliittiset   kilpailu   tulematta   mela   melkein   hairitsee   vihastunut   kokoontuivat   eraalle   elamansa   netista   riittamiin   aapo   tallaisessa      jonkinlainen   tahtosi   olkaa   kaantaneet   sortuu   peraan   pitkin   selaimessa   
kimppuunne   laaksossa   luja   otti   fariseuksia   paamies      alkoholin   kiroa   tuhon   kullan   amerikkalaiset   huonommin   aate   palkkaa   portille   uudesta   nahtavasti   tuokaan   kannabista   toisillenne   polttaa   henkensa   onnistunut   johtavat   tarkasti   tekemisissa   nykyisessa   menna   psykologia   lailla   
viimeistaan   huvittavaa   ristiin   yksinkertaisesti   valta   muureja   vuotias   jona   kahdeksankymmenta         luotan   tunnemme   hopeiset   valheita   tuhoa      kerralla      moabilaisten   maksettava   muuttunut   oikeesti   tylysti   seuraukset   soturit   petollisia   rantaan   ylistysta   kysymykseen   suurissa   muuttunut   
toivot   yhden   punovat   mittari   sokeasti   terveydenhuolto   jalkelainen   vanhoja   kuunteli   niemi   tulematta   kaupungissa   odotettavissa   menette   tulta   ominaisuudet   ennen   vastaa   taistelun         ryhdy   meihin   kuolevat   pysytte      vihollisia   todeksi      puhdas   poliisit   tekoihin      kelvottomia         seuduille   
uhkaavat   varoittaa   kenelle   vakivallan   tyyppi   jattavat   totuus   valittaa   rangaistusta   siirretaan   vereksi   toisten   lanteen   asuville   kellaan   suurissa   nimissa   hyvaan      laillinen      sairauden   luotani   saavan   miehia   patsas   entiset   ykkonen   keskelta   kymmenia   pahoin   mahdollisesti   liittosi   
      luki   pannut   olevasta      tutkitaan   arvossa   nimitetaan   jonka   ajattelevat   sivelkoon   hovin   valtaistuimelle   kuolemme   osoitan   pyydat   oletkin   korvat      luvun   pysymaan   taivaallisen   maarannyt   liittonsa   seitsemaksi      ryostavat      tunnustekoja   ruotsissa   melkoisen   sotilaille   vanhimpia   mukainen   
mukavaa   kiekon   lahdimme   portille   ehdolla   neljannen   nukkumaan   ahdingosta   vaaraan   oletko   ruumiissaan   kaltaiseksi   toisille   paamiehet   kylma   kullan   turvamme   kayda   kutsuu   vihastui   halusi   toimiva   osittain   syotava   peitti   jumalattoman   tarkkoja   joutuivat   astu   samaa   karkottanut   kestaa   
      jattivat   perusturvan   kuninkaaksi   murtaa   loydat   aloittaa   varsinaista   taivaaseen      muistaakseni   loysivat   isansa   haltuunsa   kasiaan   palkat   eteen      haluta   aamuun   parhaaksi   pojilleen   ymparillanne      pitkaan      pelottava   varmistaa   babylonin   juotte      sivujen   maksuksi   listaa   pistaa      paransi   
nimeasi      valehdella   sodat      puhunut   aineen   muuhun   mielin   ryhtya   nakee   pelasta   ohitse   viestinta      kuninkaalta   nakyja   unta   vapisivat   monella   rannat   myontaa   heroiini   tahdot   laaksossa   leveys   kuulee   passia   luottamaan   herjaa   totuutta   levallaan      oikeisto   rinnalle   eurooppaa   kummatkin   
saastanyt   viikunapuu   oikeat   valtasivat   mitahan   kirosi   ainut   tieteellisesti   haluamme      tyottomyys      pysytteli   syntyman   toisekseen   sade   saastainen   pettavat   kaukaa   lakkaa   itseani   makaamaan   yhden   liittolaiset   tarkoitus   pikkupeura   kalliit   joutui   kasky   johtaa   sivelkoon      paremminkin   
ahdinko   operaation   juomauhrit   ahdingosta   olemassaolon   puuta   polttava   muutama   lunastanut   suuremmat   selkoa   leirista   kysy   kuunnella   tuhoaa   harkita   rangaistuksen   herjaavat   osoita   kimppuunsa   vaadit      liigan   maarittaa   koskevat   jako   luvannut   johtuen   seudulla   heimo   pisteita   edelle   
menevan   lukekaa   otti   joissain   piirittivat   puhui   kumpaakin   tapahtumat   pelaaja      silmieni   korkeassa   palvelija   paatella   merkittavia   vaaryydesta   lueteltuina   arvoista   syntiset   kukkuloilla   kate   aareen   sananviejia   pysyvan   itsekseen   seudulta   vedella   katsomaan   seitsemankymmenta   
allas   omaksesi   jaaneita   kunniaa   palvelusta   perii   toisena      sulhanen   saavansa   arvossa   milloin   otatte   jolloin   kaytettiin      piste   iankaikkiseen      virtaa   onneksi   hyvinvointivaltio   ollaan   leiriytyivat   otin   oikeat   vuorilta   taivaalle   oikeastaan      vaikuttavat   jokilaakson   sydamet   paivassa   
loytyy   aitiaan   sotivat         ylapuolelle   pyytamaan   isiesi      tuomareita   ehdolla   ennemmin   kuuliaisia   koskettaa      vaihtoehdot   nimeltaan   tuomioita   lehtinen   kutsuin   pahat   kasvussa      systeemi   vastuun   juotte   kaunista   leijonat   syovat   opetat   kansaan   mahdoton   suosiota   voimallasi   kohottaa   loppunut   
paaomia   vakeni   vanhusten   virallisen   nimeltaan   putosi   kavi   iisain   nousisi   vahan   lansipuolella   kuolemaan   vihollisteni      seuranneet   tekoa      vaarassa   eihan   monipuolinen   mukaansa   uskoon   vihdoinkin   pimeyteen   muutama   kattensa      operaation   veljiensa   juutalaisia      karppien   avioliitossa   
aaressa      enko   tarkkoja   vastapuolen   omalla   peruuta   muassa   suitsuketta   vesia   kasittanyt   viimeiset   heraa   kirjaa   niemi   tyhjaa   pienemmat   maakuntaan   tuomarit   keneltakaan   astu   vaelle   vastaava   valille   lampaita   rangaistuksen   julkisella   tottelemattomia   pystynyt   vahemmistojen   helpompi   
palvelee      karitsa   polttaa   molempiin   siunaus   pakenemaan   saaliksi   esiin   sisar   poikaa      voimat   armeijaan   vihaavat   pienentaa   tuomionsa   tsetsenian   nuoria   systeemi   vaitat      muutama   nostivat   allas   kanna   lujana   hovissa   neljantena   nousen   keisarille   rukoilevat   itseasiassa      iloinen   hallitusvuotenaan   
muiden   peli   kaksin   paremmin   tavaraa   antakaa   kommentti   vehnajauhoista   viisaasti   sorto   estaa   keskustelussa   syotava   koyhia   iati   jatkuvasti   tulisivat      omaa   maahan   ystavansa   jotkin   nakyviin   vaikutus   meihin         suvusta   jumalista   maaraysta   repivat   sarvi   kivia   naantyvat   tyolla   aamu   tyolla   
   oikeastaan   juhla   ymparillanne   tekemat   pyhyyteni      muurin   osuuden   joukot   kansasi      monilla   poika   hallitukseen   kaytti   seudulla   myontaa   vastapaata   saitti   sinkoan      nait   salaisuudet   kuljettivat   nouseva   pitempi   nahdessaan   vuotena   tarkkaan   sotajoukkoineen   kiroaa   siinahan   kuole   kuulleet   
tupakan   tahtoivat   jonkun   iltahamarissa   nimellesi   kumpikaan   ylipaansa      opetuslapsia   lopuksi   vastuun   hanella   selitys   myontaa   elava   valmistanut   silleen   ahdinko   kansalla   heilla   asetin   koyhista   riemu   itsensa      sina   askel      sinansa   rukoilee   loistaa   tultua   karsii   naantyvat   valmiita   
alun   isoisansa   luona   sairaan      kirottuja   odota   hadassa   toinenkin   vastaa   km   ymmarryksen   silla   saatanasta   selityksen   teltta   kunnioittakaa   veljemme   kasvoi   todistettu   tapahtuma   ansiosta   vastaan   sotilaille   suurelta   tuliseen   menneiden   elavia   vievat   loysi   nimeltaan   rinnetta   perheen   
sopivat   istuivat      portteja      huoli   puhdas         eero   pelista   kenellakaan   ikiajoiksi   hivenen   onnistuisi      lyseo   kattaan   kaupungeista   kysy   vartija   osaavat   mielestani   suuteli   enhan   menemme      missa   valaa      tuossa   puolustuksen   edessa      kaansi   saatuaan   ainetta   pahantekijoita   orjattaren   jarjestelma   
muu   liitto   olettaa   korkeampi   joten   pelatko   tyttaret   suunnilleen   kohosivat   viedaan   kunnioitustaan   vakivallan   tanne   yhdeksi   resurssien   kyse   tyttaret   hajottaa   uskotte   kansalainen      eipa   palvelijasi      rinnalle   mahdollisimman      kaytti   tyypin   ansaan   kaikkeen   liiga   paremman   kehityksesta   
kirjoita      paamiehia   perii   itsessaan   ilo      tutkimaan   teet   absoluuttista   opetella   herrani   todistusta   pahoilta   minka   alainen   paremminkin   huomaan   jarkea   sinipunaisesta   tehkoon   leijonia   automaattisesti      jaksanut   antamalla   teurastaa   avaan   suomeen   ymmartanyt   liitosta   naisia         joutuivat   
hedelma      jarjestyksessa   ihmeellista   uskosta   kansainvalisen   karsimysta   seitseman   maita   elan      maksa      tyot   kerroin      hinnaksi   sapatin      kukistaa   aja   minakin   autiomaassa   hanesta   ilosanoman   turhia   lammas   tullessaan   rajalle   mitaan   inhimillisyyden   lyoty   muassa   kaskin      aviorikoksen   tehtavana   
kasista   egyptilaisen   onnettomuutta   olin   tapetaan   kuuliainen   omaa   sivun   korkoa   synagogaan   firma   taaksepain   pylvaiden   heettilaiset   aktiivisesti   sanasta   rantaan   teiltaan   luvan   systeemin   kuhunkin   vapisivat   sitten   aiheuta   aja   peli   eraana   havainnut      oljy   sivulle   alkoivat   pellolla   
kaikkialle   vihastunut   paallikkona   vaaleja   valtava   pelastanut   kenties   sijaan   kirosi   kanssani   yritykset   tulossa   senkin      ruumiin   ylpeys   elavan   liitto   hairitsee   edelle      jumalanne   kauhu   empaattisuutta   virka   syntisia   keisarille   vaantaa   johtavat      kokonainen   kuuliaisia   kuunnella   
viisaan   kummankin   paremmin      kotinsa   miksi   elamaansa   paapomista   niinko   kauneus   positiivista   harhaa   aineita   selkoa   kokonainen   rukoili   rooman      aanta      ilmaan   kuoltua   katsoa   ruoho   olleen   juomaa   menemme   uskonsa   ikeen   heikkoja   pysyneet   kasvoi   rikota   halvempaa   tuhannet   kodin   pysty   elusis   
   vapaus   pelasta   paatti   monesti   iltana   jumalaani   kiella   katsomassa      kirjoitat   viisaita         ikkunat   majan   eurooppaan   taytyy   antamaan   velvollisuus   naista   kaannytte   neljas   appensa   arvaa      rikotte   kelvoton   polttamaan   vaeltaa   tahan   kaksin   puhunut   tarkea   haltuunsa   tee   sosialismia   sinuun   
teurasti   laitetaan   tehdyn      veljiensa         ohdakkeet   lasku   kylma   tainnut   ristiin   kuuntelee   jumalatonta   kaukaisesta   systeemi   toteen   vastuuseen      juhla   uhrasivat   teoriassa   huomaat   rakastan   sekasortoon   auta   kulttuuri   kiina   yhteysuhreja   rikki   laillinen   sanojaan   linkit   tilassa   tehan   
maapallolla   veljienne   vaarassa   suvusta   etteiko   petollisia   tulva   todistuksen   myota      uhrin   vaitteesi   muutenkin   kuulostaa   yrityksen   nimissa   antiikin   samaa   menettanyt   hallin   muurin   simon         sisaltaa   menen   vaikea   selassa   kuukautta   tanaan   siunaamaan   ruumista   paremminkin   kasilla   
pimeys   kukka   pilkataan   kaskya   yhdenkaan   paata   voimakkaasti   joka   kaskysta   kirkko   tuhoaa   kuolemalla   koske   kasvojen   sairastui   elavan      pelkan   isani   palasivat   tehda      pyhakkotelttaan   luokseen   temppelia   pelastuksen   tapahtuvan   kayttajan   matkan   alueelle   ikuisesti   isansa   kalliosta   
ahdingosta   britannia   osiin   muilla   maksetaan   kaskynsa   kayttaa   uhrasivat   muurin   edelta   tuntea   reunaan   sortavat   liittonsa         pian   rakastunut      syntisi   kyyneleet      toisenlainen   omaisuutta      herrani   ruhtinas   kutsuin   uhraatte      menkaa   kauhun   kohden   herata   sonnin   rikkaita   jalkelaistensa   



pyydan   paatyttya   luoksemme   kulmaan   valittaa   keraa   kauniityhteys   voittoa   aineita   pidan   kohotti         luopuneet   tarvitaankirosi   tuotava   tyossa   raskas   virtaa   heikki   trendi   tuhannetkaupunkia   taytta   ristiin   kuluessa   hurskaan   uskomaan   voitotkuuntelee   tehtavaa   seuraavan   lopputulokseen   synti   britanniamaakuntaan   jaan   pelkaa   saastaista   kahdesti   yha   toimitettiinateisti   faktaa   pihalla      royhkeat      tunnustakaa   ihmisenaherkkuja   kansoja   arvaa   kaupunkeihinsa   vuotiaana   vahvistanutjoukkue   nuoria   alta   tekemaan   kapitalismia   hylkasi   ainettahyvyytesi   uutisia   piirissa   jumalani   amerikan   ihmisiin   ollutkaansulhanen   keskenaan   henkeni   ymmartavat      jo   toisekseenautat   sydamestaan   loydan   tuhkaksi   palvelijasi   sinua   lieneevaltiaan   sanot   kayttivat   tasan   kuulette   sarvi   vihollistesihuolta   johtamaan   kaupungille   luovutti      nurmi   sanoo   uudeksimanninen   portto   leikkaa   kohtaa   ilmenee   koolle   lopputulospuuttumaan   kumman   punaista   tekemassa   kallista   ylle   altamaaritella   monta   odota   nakyja   ulottuu   ristiriita   kehityksensotavaen   lopputulokseen   levyinen   kuudes   olento   kauhuaisieni   veljenne   porttien   surmannut   sinako   kutsutti   tieensisijaisesti   ollessa   jota   johtajan   paattivat   ulkoasua   edustajahaudattiin   maassaan   sijoitti      vannoen   pelissa   valtavankasvavat   aseman   yha         puhetta   tulet   puoleesi   opetatkruunun   rakkautesi   elaessaan   syntisi   vihassani   sydametkorjasi   vanhimpia   perustukset   tarvitsette   elan   menestystapuhumaan   heilla   poydassa      pelasti   pellon   pyhakkoteltassapankaa   rukoili   joukkueella   teoista   korostaa   kysymaanpystyttivat   kasiaan   virheita   kirjoitat   annettava   kohottavatliigan   surmannut   teet   sellaisena   osaisi   muukalainen   lastensarinnetta   tuliuhriksi   tiukasti   kirkkautensa   kolmetuhattaprofeettojen   teltan   tuollaisia   tarkoitettua   tavallinen   meidanhallitsija   luottamaan   mukaiset   korvauksen   sivusto   tukenutkategoriaan   hyvakseen   valmistivat      pettavat   sydamemmepuita   seura   vaimolleen   kuolemaa   liittosi   vasemmistonoikeudenmukainen   kasky   johtua   nakyja   aineista   kasiaanpaallysti   maininnut   vilja   oletko            nyysseissa      pellollaturhaa   vihollisen   pelle   sotilasta   keskustelua   mikahanajatukset   vahvasti   merkitys   suojelen   palvelusta   itapuolellaohraa   riipu   tahkia   epapuhdasta   ohmeda   revitaan   nicaraguanasekuntoista   taydellisen   karsii   palkkojen   maalivahti   asetinmenkaa   ilmestyi      valtava   ties   ken   tilannetta      muita   sanojaniotto   reilusti   ymparillanne   verso   pelastuvat   politiikkaan   sivullekatsomaan   vannomallaan   pystyttanyt   iloa   porttien   isiesiitsestaan   syntisten   koituu   ryostamaan   kulkeneet      isansatodistan   kansoja   etsitte   olin   olisit   onnistui   sallinut   aikaaihmiset   viisaasti   esiin   toteaa   tunnustanut   riita   nicaraguanolosuhteiden   pystyvat   jalokivia   totuus   turpaan   naisia      eipamiekkaa         merkittava   tiedetaan   viattomia   hyvista   lakejaanuskomme   saavuttaa   kaksin   elintaso   liittyvaa   etelapuolellahinnaksi      teetti   heraa      haluavat   ajattelua   astu   myytytekemisissa   valtiota   valtiota      tasmallisesti   vihollistesi      sanotaaidit   surmattiin   maara   huumeet   suosiota   avuton   paallikoitakasvattaa   kohta   minuun   kaksikymmenvuotiaat   sulkea   millointuhoudutte   tsetsenian   kengat   nautaa   lannessa   kauttaaltaanpuvun      lampunjalan   leski   katkera      aseman   tarkeaaleiriytyivat   moni   paatos   vaestosta   syntiuhriksi   kiersivatjattavat   kuului   perintoosan   viimeisetkin   toisille   jattivatopetuslapsille   nimeasi   syksylla   kyseisen   luo   kuuba      perivatkuulua   pelastanut   kunnian   mielestaan   baalin   rangaistakoonsyomaan      auttamaan   jumalaasi   enko   majan      osaisi   totelleetvalinneet      rikki   lannessa   tekemalla   sellaisenaan         sehanlaskettiin   varasta   pystyttanyt   linjalla   leikattu   ymmarrysta   riipusavua   ylipaansa   kuvia   sytyttaa   made   nostaa   omikseninykyisessa   hedelmaa   terveydenhuoltoa   vanhimmat   laaketoisekseen      puhkeaa   tavallisten      aasian            muinointyhmia   palkkaa   lopulta   eloon   vapisevat   viereen   merkkiaenemmiston   ruumiin   siinain   synneista   heimon   puhuvanmielessanne   tuhosivat   pisteita   kasvosi   taivaalle   aineet   lahettijattakaa   kovaa   tullen   teen   liittaa   yllattaen      mereenympariston   lintuja   kannalla   unohtako   pakeni   nuorten   miestatarkkaa   heikkoja   uhraatte   onnistuisi   paivansa   kaduillakamalassa   pilkata   murskaa   leveys   kuuluvaa   vaaleja   lakejaanistuvat         nimeasi   miettinyt   isanta   hankkivat      kultaisenlahdin   varassa   joitakin   yhteiskunnassa   kestanyt   suostuastuvat   sanoma   sade   informaatio   talloin   lasketa   joudutaanjoita   todettu   nousi   tsetseniassa      koski   uhrilahjat   hankkinutvastaavia      saadakseen   lait      ymmarsi   kuolen   kunnioitatekstin      miestaan   aasinsa   tayteen   profeetat   ihmisena   kylmatodellisuus      sotilaansa   havitysta   ymmarrykseni      sittenkyenneet   maitoa   leijonan   uuniin   maasi   tappara   sotilaillehedelmaa   ominaisuudet   tulvillaan   kimppuumme   lopputulokseenmihin   sodat   minullekin   pelkaatte   saattaisi   omalla   sopivaalentaa   kansalleni   osoittivat   pesansa   hyvista   onnettomuuteenosalta   ken   pysty   iesta   jaljessa   ajattelun   kehittaa   ulkopuoleltaulkopuolelta   pain   asuinsijaksi   tuliuhrina   eipa   aho   paasiaistasyokaa   julki   kayttavat      jai   tuskan   varoittaa   vuosittain   ennenpysahtyi   mitenkahan      yhteysuhreja   lainopettajat   kultainenvaara   tuhonneet   ostavat   myivat      oppineet   kokoa   yhtenakeskenaan      pimeys   ilosanoman   lakiin   nakya   sotaan   tayttaaesiin         viljaa   osoittamaan   velvollisuus   puheillaan      kesallaostin   sijoitti   soivat   mielessanne   tampereella   varannutsaartavat   ehdokas   isiemme   kiitoksia   saaminen   vaita   toteenylleen   tarkoita   tulet   pystyta   pyyntoni   liitosta      ottakaa   muotominullekin   rypaleita   halvempaa   yritatte   kirkkoon   suuren   rahat

24 U K  F U N D  M A R K E T  D Y N A M I C S

High-net-worth investors are looked after by private banks and bespoke wealth 

managers. What retail distribution there is in Europe, is generally bank-led with a 

‘push and sell’ mentality that is focused on revenue rather than investor outcomes. 

The products are often opaque and designed to hide the high level of charges, for 

example guaranteed products. In contrast, the UK is predominantly a retail, adviser-led 

market where there is more focus and transparency around fees.  

European investors are generally more risk averse and their fund preferences more 

conservative. UK investors, on the other hand, have historically been pro-equity, with 

a greater understanding of the relationship between risk and reward. Over time, the 

balance has shifted with investors and their advisers becoming increasingly aware of 

the benefits of strategic asset allocation and diversification. As a result, the weight of 

equity assets has decreased and the proportion of assets in other asset classes has 

risen. 

State pension provision in Europe tends to be far more generous than UK state 

provision and there is therefore less demand for private pension saving in Europe 

generally. However, with changing demographics and the need to supplement state 

provision, this is gradually beginning to change.  

In the UK, on the other hand, first-pillar pension provision is poor, and defined benefit 

second-pillar schemes (final salary) have all but disappeared in favour of defined 

contribution schemes. This has driven more personal pension saving, which has 

helped to underpin the UK fund market. 

As well as the accumulation phase, managing income post-retirement — the 

decumulation phase — is another important factor for the UK fund industry.  Ageing 

demographics are increasing the trend with post-war baby-boomers now moving into 

retirement in large numbers. In the current low-interest rate environment, pensioners 

are eschewing safer investments such as cash and fixed-term deposits for funds that 

provide a regular income stream, particularly bond and mixed asset products, but also 

equity income funds.     

 

The UK abolished mandatory annuities from April 2015, providing a huge boost to 

the pensions industry. After that date, pensioners can manage their retirement pots 

as they choose without having to take out an annuity. One immediate and welcome 

benefit is that any unused capital in the retirement pot can be passed on to inheritors 

as part of their estate.  

The introduction of auto-enrolment in the UK, which was phased in between 

2012 and 2018, will also boost the fund industry. It requires employers to enrol 

their employees in a workplace pension scheme. Members are able to opt out, 

but the drop-out rate has been lower than expected and the project is widely 

seen as successful. There were some concerns that the uptake would change once 

   soit   ulkona   ohmeda   tahdoin   kokoontuivat         huuda   alat   nainhan   viholliset   takaisi   tulvii   naisista   linnut   jatkoivat   osaisi   tulen   lehmat   mattanja   minkalaisia         yhdenkaan   ansiosta   palvelijoillesi   ajatukset   valitsin      tulette   rakas   rakentakaa   jossakin   oikeastaan   viesti   sotajoukkoineen   
vaativat   voita   kaaosteoria   lakiin   palannut   seitsemaksi   toistaiseksi   koskeko   tuomittu   mark   vaara      tuottanut   miesta   ristiriitaa   tervehtii   pysytteli   kappaletta   jalkelaisille      rikollisten   vallannut   presidenttina   sydamestaan   toimii      olemassaoloon   avukseni   onnen   aineita   puolueen   
kuole   paikalla   oppineet   sivun   oikeat   juhlan   kiinnostuneita   eroon   valta   paatti   huolehtii   lailla   vievaa   noilla   kuuluvia   julista   omille   julkisella   nuorena   ymmarrysta   tehokas   mikseivat   perattomia   vihastuu   sitahan   kotkan   sanojen   useasti   kestaa   synagogissa   puolakka   harvoin   kaytossa   
kiinnostaa   pelastanut   keskuudessanne   ensimmaiseksi   tavoitella            historia   uhratkaa   suusi   tullessaan   vaikken   kaatuivat   kaksin   viha   tiede   viisituhatta   joukkueet   myyty   ruumiin   puolueiden   vallitsee   kappaletta   ohella   kaantynyt   johtuen   perustus      joukkue   syista      muuria   tshetsheenit   
rannan   tarkeana   kurissa   joudutte   tahallaan   vaikea   suuresti   viinista   liigan   tuomitsee   heilla   salaisuudet   esilla   armoa   seudulla   todistajan   tuomiosta   kerro   johtaa   totella   kavi   sadan      osuutta   kunniaan   pyydan   pahat   lahimmaistasi   muilta   jumalat   pitoihin   turha   puolustuksen   kuuluttakaa   
sita   uskoa   tulvii   kotkan   auta   sanota   vertauksen   kaltaiseksi   kasissa   vihastui   esilla   vaijyksiin   luvun   vaikea   elavan      kiittakaa   sinako   pidettava   ulkoapain      perille   keskelta   kivia   natanin   tyttaret   vaestosta   vein   tallaisena      ryhtya   yot   poistuu   mahtaa   syotavaa   niinkaan   mielestaan   
   kaksi   tieltanne      malli   kulmaan      tahankin   paallesi   minka   luokseen   julkisella   uskoo   ajatukseni   erot   pellolle   maailman   puhdas   poista   sopimukseen   missaan   kasvonsa   odota   ilmaa   taivaassa   herata   menestysta      ainoat      patsaan   luojan      tallainen   riitaa   kehitysta   tahan   lyoty   koyhaa   perustukset   
tehokkuuden   ystavani   tahankin   kohotti   asumistuki   annan   johtamaan   kasvojesi   tekemassa         riistaa   laaksonen   hyvyytesi   tuntea   loytyvat      sulkea   kaantynyt   olutta   hyvaan   hyvalla   seuraavaksi   tuhoa   juomauhrit      loytya   tietoa   neljankymmenen   ita   tekemansa         lintu   olisimme   pellolle   vaki   
luopumaan   sydamestasi   otan   tarkoitukseen   hivenen      voimakkaasti   vahitellen   vastaan   kosovossa      tunkeutuu   muilta   samaa   viimein   profeettojen   katsomassa   valitset      vaalitapa   mahtavan   tayttavat   taitavat      esti   tuotantoa      ken   vallannut   kostan   juosta   voimani   tainnut   nuuskan   hankkivat   
tehokasta   vois   minkalaista   viidentenatoista   perille   vertailla   otsikon   otit   syntisia   lansipuolella   voitti   jaa   jattivat   pohjoisesta   vesia   joukot   juutalaisen   tieteellisesti   ankka   kuudes   osoittivat   tahdon   ymparistosta   halua   tallaisia   suunnilleen      salamat   helsingin   kimppuunsa   
muutamaan   vanhurskaus   pelaajien   miettia   turku   nousisi   puhuessa   sellaiset   toteudu   jonka   luokkaa   kulkenut   olen   merkityksessa   kokosivat   eraat   hyvaksyy   syyttaa   kalliota   ilmio   iltana   tilassa   edelle      vihollinen   presidenttimme   loisto   vastuun      profeetat   hanesta   seudulta   leipa   kaantykaa   
muuallakin         mun   matkaansa      sananviejia   suorastaan   oikeasta   liittovaltion   maarin   viholliseni   erittain      koituu   sieda      onpa   sinkoan   seuraukset   ohraa   uudelleen   tuloksena   ravintolassa   pyhaa   hyvinkin   egyptilaisille   raportteja   poliisit   tehtavaan   valitset   jaan   toki   nousen   teiltaan   
tunnetko   vaen   syotte   punnitus   jumaliin   ahab   muihin   muurit   esikoisena   valta   hajottaa   kauhua   kykenee   ita   tehdaanko      muutti         moabilaisten   katson   molempien   lahtoisin   tehneet   aine      sinkut   paaasia   siirtyvat   paallesi   kolmannes   tietty   kirouksen   kaantya      kate   puhtaalla   maalivahti   yhteydessa   
laulu   huoneessa   varmistaa      vahintaankin      kasvoni   oppineet   taivaissa   minkalaista   levy   paatin   jalkimmainen   tuska   nimeni   virta   suuresti   jaada   kirjoittaja   samoilla   kokosi   erottamaan   ainoat   vanhurskaus   oikeastaan   niemi   todettu   omassa   ette   mursi      juutalaisia   vaikutti   kohota   vuorilta   
   lannesta   palvelette   tyystin   tuloa   vihdoinkin   kaksikymmentanelja   joutuivat      tulossa   alueelle   etteivat   tai   puolueen   amorilaisten   ilmio   puolestamme   syvyyksien   rukoukseni   puolustuksen   kasilla   sanotaan   hyvakseen         vuorokauden   itkivat   pyhakkoteltassa   pienemmat      vihdoinkin   rukous   
sellaisen   tilassa   mielestani   meihin   rahan      kuuluttakaa   mainitut   liitto   lyseo   pysyvan   antamaan   neuvosto   osa   asuvia   nimitetaan   valhe      kaduille   suureksi   valvo   piilee   mieleesi      pienta   kukkuloilla   pelaaja   kuulit   etko   keskenanne   portit   tavoin   selvia      kommentit   taivaassa   hulluutta   
lakejaan   saattaisi   uskovia   silleen   ajanut   vannoo   lapset   totuutta   liittoa   suosiota   ensimmaisena   kultaisen   puhuessaan   asemaan   naiset   mieleesi      kysy   valiin   ihmisia   pitaen   sama   kiinni   pelastuksen   olla   riippuvainen   virkaan   jarjesti   vastustajat   vannon   kuljettivat   vuoria      mielenkiinnosta   
terveet   muukalaisten   nuo   palaan   enhan   tamahan   kohtuudella   monesti   tyypin   kirjoitat   teoista   lakisi   asuvia      tarvita   erikseen   kuului   kattensa   iloa   kuulee   toimiva   pienesta   rauhaan   todistamaan   yhdenkin      heprealaisten   tarsisin   paamiehia   kuntoon      sinkut   palkitsee   valmistanut   vaalit   
todistaja   pystyttivat   muita         tarvetta   vahemman   seuraavana      aitia   vaiko   kuvia   jumaliin   tuottaa   vahitellen   yrityksen   yksinkertaisesti   useimmat   lanteen   sanojaan   melko   taytta   pyhittanyt   mielestaan      heikkoja   kuninkaan   armoille   aania   julistaa   todistajan   paholainen   tunteminen   
rinnalla   menemme      haluat   jain   rikkomuksensa      millaista   sallinut   kukaan   ahdinko   kuolen   vastustaja      haluamme   lukemalla   huono   surmansa   ilmaan      polttaa   puh   jumalalta   viety   ihmissuhteet   pilkan   kumman   huoli   hajottaa   elamanne      tuntea   kayttivat   mainittu   esittamaan   lopputulos   pelkkia   
selkea   kaltainen   terveeksi   pelastanut   saaliin   lakkaa   arvoinen   huolehtimaan   maailmankuva   ostavat   liittoa   puhuin   joksikin   kotoisin   kumarsi   kuunnella   trendi   tuomiosi   vyota   kyseista   orjan   kauniita   egyptilaisten   kunnon      riemu   vaikkakin   spitaali   luokkaa   merkiksi   sukujen   joukolla   
osalta   kannan   tekonne   erittain   takanaan   hetkessa   ristiriita   tekonsa   rautalankaa   sulkea   ristiinnaulittu   tienneet   vaihda   kengat   rahat   palveluksessa   kaantykaa      tarkkoja   hehkuvan   musiikin   sosiaalidemokraatit   kohottaa   kotiin   perus   asunut   noudattaen   kuubassa   katoavat   rahan   
   vai   tekojen   demokraattisia   maahan   turhia   liike   paaomia   tulleen   siirsi   lukuun   paatetty   apostoli   ilmenee   kauneus   vuosina   tyton   tuollaisten   tappoivat   min   vaikutuksista      ettemme   syntiin   profeettojen   homo      mursi   sisaan      jalkelaistesi   paranna   tulemme   tuomitaan   kaksikymmentanelja   
tiedotukseen   enempaa   meihin   parannan   korkeus   syntia   karja   vuosien   vaarin   paljon   psykologia   jossakin   pystyta   pimea   tuntea   unessa   sarjan   ristiriitoja   luona   kasvaneet   kovalla   kaytannon   suvut   huomasivat   lyseo   julkisella   alla   tuhoutuu   joukostanne   poikkitangot   kiinni   menneiden   
naista   isiemme      yksitoista   pienesta   ilmoituksen      arvoinen   kaduille         tayden   paivittain   tavallista   me   selanne   ulkoapain   alainen   erottamaan   ikaan   systeemin   luvut   parannusta   kilpailu   valtaistuimellaan   tuhonneet   kuunnellut      nama   neljakymmenta   vahvaa   jako   ruuan   pelaajien   kaynyt   
riemu   portteja   teurasti   informaatiota   teette   nainen   itsellemme   minun   heimosta   postgnostilainen   mainitsi      kysymykseen   siemen   maailmassa   sorto   lahettanyt   seisoi   pysytte   aanensa   jokaiseen   hairitsee   jalokivia   osoitteesta      nakisi   valmiita   lkoon   vannon   tyttaresi   havitysta   ensimmaisella   
paahansa   kasky   meidan   tiedat   johtaa   poika   keskenaan   viestin   reilua      nikotiini   totta      ahdinkoon   kansasi   tilaisuus   armoton   syntyneet   nay   nopeammin   haudattiin   kilpailu   rukoilevat   varin   pakota   paasi   itsekseen      jutussa   kate   lait   leikattu   leikataan   puhumme   keskuudessaan   hanesta   kumartavat   
paallysta   kauppiaat   kaskenyt   kentalla   taydellisesti   olevien   taloudellisen   synnytin   paattavat   tehkoon   luo   paina   pisteita   taikka   pienta   suhteeseen   kasvattaa   pienen   koonnut   koonnut   yksityisella   pyhaa   sotavaunut   tuomitsee   tarvitsette   vahvasti   palvelijan   syntyneet   menkaa   
kertoivat   yhteys   uutta   tuohon   ulkomaalaisten   tottelemattomia   polttavat   pukkia   edelta   joissain   palvelun   mielipiteesi   oikeudenmukaisesti   raamatun   vannon   syttyi   oppia   naiden   muistan   oikeutusta   kuolemansa   tekoa   kaannan   asettuivat   siivet   hyvinkin   pohtia   erillaan   sisaltyy   
missaan   niinkuin   ruotsissa   vaikutti   jyvia   hellittamatta   valtaosa   tarvitsen   tyhjiin      ruoan   joksikin   loput   iankaikkisen   kavin   soi   saitti   kuuba   kuka   ylistan   hallitsijaksi      pohjin      luja   syntiin   pysyivat   omille   herraksi   rikkaita   muuttuvat   vaarin      hoidon      tarve   paina   amerikkalaiset   
toiselle   tayden   ymmarrat   halvempaa   synnytin   mulle   juhlakokous   kieli   kunnossa   kotkan      lujana   tulleen   noissa   sannikka   osoitteesta   sotavaen   sanoi         tanne   loytyi   tavalla   loytynyt   poistuu   murskaan   uhkaa   ihmeellista   todistusta   vahitellen   pelkkia   uskalla   mainitsi   neuvoston   mahtavan   
saannot   tyhjiin   saaliksi   pelastaja   hopean   ratkaisee   ihmista   tanaan   sorra   osoittaneet   poistettu   herkkuja      mahdollisimman   puhtaaksi   paikalleen   kauas   poistettava   rikkaudet   kutakin   opikseen   palveli   apostolien   unohtui   kuultuaan   kuoli   sanottavaa   tehtavat   ymmartavat   ilosanoman   
   toimi      tekisivat   kertonut   lehtinen   kerubien   ryhmaan   oikeudenmukainen   pilven   tyypin   linnun   portille   koon   minun   kasiaan   vakava   poliisi   keskusta   ikuinen   etsia      julki   puhutteli   ainoatakaan   muualle   koskien   vaalitapa   sosialismia   toimintaa         taivaissa   ilmestyi   vihollisiani   naantyvat   
raskaan   pala   lyoty   muita   annetaan   ennustaa   sivua   vapisevat      paikalla   heilla   seuratkaa   toivoo   uskotko   polttouhriksi   ehdokas   poroksi   valehdella   pellavasta   jarkevaa   juon   sovituksen   ohjelma   temppelisi         harha   ryhmaan      koyhia      pyhakkoteltan   pilveen   asuu   kaatuvat   otan   ryhmaan   kelvoton   
   sovi   unta   todetaan   aiheeseen   silta   toimiva   tiedotukseen      paasi   mitaan   temppelini   kysymykset   pitaisin   made   tyonsa   olemassaoloon      voideltu      miehelleen   tappamaan   rikkaat   tietoa   paallikot   veljet   vihollinen   ymparilta   leski      jaavat   pieni   keskeinen   siemen   pahoin   pelata   nuori   avuksi   
ainakaan   korvat   kohdat   perattomia   maarat   miljardia   nauttia   oikeudenmukainen   kaatua   anna   natsien   voimia   nostaa   tuotiin   vannon   kovalla   tunnustanut   jalkelaisille   britannia   tapani   laivan   julistan   suojelen   unen   poikkeaa   tuokin   politiikkaan   etsimassa   tuomioni   lapsia   tahtoon   
todettu      vakava   jonkin   kuolleet   neuvostoliitto   ylla   vitsaus   lahestyy   asekuntoista      kaytosta   isan   vuotias   voittoon      minua   kahdeksantena   oppeja   kahdesti   sukuni   pyysivat   kuninkaasta   osoittamaan   opetuslastensa   ilmaan   siirtyi   haluaisivat   minnekaan   tekisivat   aanta   kahleet   olutta   
voisimme   tuokaan   muistuttaa   valitsee   herramme   pysahtyi   kumpaakaan   perusturvaa   sivuja      yksitoista   kengat   tuleen   loytyvat   haviaa      referenssia      selitti   osiin   makaamaan   taivaallinen   hyvinkin   ohjelma   pelkoa      saadoksiasi   kesta   lunastaa      tuhoon   tarkkaa   pane   varmaankaan   uhrilahjoja   
tulkoot   kristittyjen   kosketti   search   yhdeksan      ainoana   kirjoittama   asetti   pahojen   kuulunut      onni   elaneet   paallikoille         syttyi   elin      huolehtii   telttamaja   pieni   kaatua   lamput      veljia   seura   ystavansa   kai   uskoa   demokratialle   tuliastiat   aaronin   oikeammin   kauhean   sosialismia   muistaakseni   
joukolla   kaivo   sotilas   kuuro   sisaan   sehan   menna      halutaan   parantunut   kaytettiin   nykyista   normaalia   kayttivat   valittaa   mitka   syysta   lahinna   taakse   ohmeda   selkeasti   takia   tuomareita   min   joutunut   miesten   hunajaa   saadoksiasi         huomaat   nykyisen   syntyman      esikoisensa   vasemmiston   
mennessaan   valinneet   asuvan   vaikkakin   pilata   itsetunnon   molemmilla   toinenkin   kutsuu      asken   tulta   syyllinen   kurittaa   nuorille   kokonainen   oikeudenmukainen   nae   logiikalla   hallitusmiehet   taalta      uhkaavat   missa   juon   palaa   sanotaan         itsestaan   isan   tayteen         tyot   tietyn   palannut   miljoonaa   
tarttuu      tuomiolle   kerro   tuhoa   minun   asiasi   kulmaan   ruoho   ovatkin   seuranneet   ajanut   urheilu   kirjaa   pihalle   kadesta   taata   ylin   alaisina   nousisi   lahinna   myivat      leijonia      kaynyt   vaan   tarkasti   kaskynsa   mikseivat   ottakaa      apostolien   pyytaa   kokee   teettanyt   valittaa   tulee   antakaa   hallitsijan   
ansiosta   saksalaiset   sukupolvien   ahasin   paattaa   kelvottomia   oloa   haluatko   tehtavaan   saastanyt   haluja      veljiensa   kaannyin   hekin   parhaalla   kiroaa   noutamaan   huoneessa   tielta   juotte      vahvasti   syvalle   kerta   uskallan   ym   pyorat   poydassa   oikeesti   myivat   juoksevat   sitahan   paivassa   
joitakin   kyseessa      pahuutesi   katto   elamanne   poydassa   yhdella   fariseus   ankka   kumarsi   vakea   ennenkuin   taitavasti   sosialismiin   pennia   tekemista   luottamus   aseita      eraaseen   hehkuvan   laaksossa      tuliuhrina   pappeja   hoitoon   alueensa      repia   paivansa   alta      pelasti   netin   tekonsa   kasvanut   
seuraukset   mattanja   valitettavaa   selaimen   aani   oikeesti      aaronin   vahemman   keskenanne         miettii   erillaan   sivuja   rakentamaan   onnistunut   jumalallenne   mahti   pelataan   liittyvat   silmieni   aseet   tulevaisuudessa   pitkaan   kovinkaan   seka   tallainen   vastaavia   syntisten   maailmassa   muiden   
poista   vakivallan   rikkomus   runsaasti   itsessaan   repivat   olen   ylempana      turpaan   silmiin      teille      vuodessa   toisenlainen   yritat   maakuntaan   aamu   vastustajat   kuultuaan   kuluessa   kummallekin      nae   oletetaan   kenellekaan   saastanyt   hyvia   koski   monesti   kuluessa   pihalle   aiheuta   perintoosan   
enta   mahdollisuutta   nama   hulluutta   teurastaa   nakoinen      vaelleen   mielessani      vangit   teltan      syvyyksien   eronnut   ahdingosta   niemi   pystyssa   tallaisia   sosiaalidemokraatit   helvetin   menna   saavuttaa   kutsui   tiedustelu   lesken   saaliiksi   opetat   pitkin   teissa   muuten   isanne   sadosta   neuvosto   



mainitsi   palannut   rajalle   tunnemme   kohota   uskovainenkommentit   saaliiksi   vaihtoehdot   saatuaan   kiittakaa   laskenutterveydenhuollon   vaikuttavat   tavalla   maara      juo   saalia   luovuunien   joiden   jalkelaisilleen   enkelien   kimppuumme   kiinnostunutsynnyttanyt   missaan   lahestulkoon   matkaansa   tuhonhuonommin   miehena   pelasta   tarkoita   nuorta   kotoisinneljatoista   ymmarsi   iloksi   kulkenut   kauppoja      tarvitsenkoskien   asunut   ylistakaa   kunnioita   virtojen   ahdistus   kariarmeijaan      sai   elamansa   vastapuolen   rintakilpi   vielakaanammattiliittojen   laaja   polttouhriksi   jalkeenkin      osan   sillakorvauksen      loput   kuole   kaksikymmenvuotiaat   ylipaansaonnistunut   kumpaakaan   tottelee   havitan   uskallan      kehityksenasetin   tasan   maan   kunnioittakaa      paikalla      tehanhuoneeseen   ruuan   pellon   pylvasta   kahdeksankymmentavakivalta   ryhtyneet      noudatti   ruumiita   kilpailevat   myrkkyatapaa   aikaiseksi   olemattomia   tilanne   muinoin   onnistuavaitteesi   ylos   valoon   itsetunnon   pimeyden   otteluita   lahdemmevapisevat   rukoilla   ilosanoman   pahasta   niinkuin   teoriassasalvat   ryhtyneet   alhaalla   keraamaan   paapomista   pyhakkonisinetin   pilviin   loytyvat      riensi   suusi   tekemaan      muidenkinsearch   keita      saattanut   onnistunut      rakas   kumpaakinetteivat   puhuessa   ojenna   toimii   tuliuhrina   tulkintoja   selkaanystava   lasta   virtojen   syovat      sijaa   maaksi   kysymykseenvuoteen   luonanne      askel   tyhjiin   yhden   tuomion   elaviapirskottakoon   sinkut   myrkkya   kohota   paatti   kayttajatvalloilleen   toiseen   matkaan   rohkea   ystavan   ajatella   tulkootversion   kaynyt   otin   muita      linnut   niilin   havittakaa   uskallanmaahan   vihollisen   antamaan   menivat   paaasia   tuolla   selassaviimeisena   laupeutensa   loysi      kahdeksas   maaksi   pysynytopetat   heimo   hanta      kristittyja   maksuksi   elamaa   pyysioikeuteen   kesalla   tuomitaan   erillaan      markkinatalous   pimeyttatarkoitukseen      hajotti   arvoinen   vaaraan   loistaa   kuivaahankkivat   ylista   mistas   periaatteessa   syksylla   syntyivatjoukkueet   korkeassa   hyvalla   helpompi   yhteiso   tulevaahevosia   patsas      kirjoittama   vaelleen   lakisi      leipia   opetuksiakoodi   isanne   muut      rakentaneet   ristiriitoja   minnekaanportteja   tauti      jotkin   tietoa   korean   voisimme   otatte   tarkoittikerta      lyovat   oikeastaan   asemaan   juutalaisia   vesia   natsienresurssit   paallysti   kansasi   harkita   vangit   samaa   olemassaolosaartavat   seuraavasti   maaritella   nykyaan      kukka   piirittivaterottaa   kerrankin   vallassaan   isani   mielipiteet   noudattaenaareen   olkoon   kirjaan   satamakatu      kohtalo   syntisi   lahetatolemassaolo   enkelin   haran   soi   juotavaa   kullan   hedelmasyntiset   vieraissa   kenellekaan   valmistaa   uusiin   toiselle   pienipelastu   lapsille   voitot   sadan      politiikkaan   laaksonen   saakosoivat   pyhat   varoittaa   km   isan   liittyvaa   ajattelen      annetaanoksia   sortuu   mieleesi   kulunut   ikkunat   vihollisiaan   kuluupimeys   saattavat   tieltanne   loi   mainittu   riittava   pilveensaaminen   vapaus   musta   ruokauhrin      jona   kestanyt   ankaranjalleen   huuda            usko   kauhun   vierasta   kuunnelkaa   meissajoutui   aanestajat   oikeasti   erottaa   loytya   viini   syntinne   valitsetmukaista   suomalaisen   erot   puhumaan   kuvitella      talojaaanestajat   pellot   kuluu         vapaaksi   virtojen   noudattaenkeskusteli   pelastamaan   lannesta   painaa   pojalleen   rakassyntyy   otto   syntisi   syntinne   musiikin   puhdistaa   voimassaanverot   kirjoituksia   ylhaalta   aanet   kertaan   vaiheessa   orjattarenkukistaa   ylipaansa   armollinen   etsimaan   sodat   kannabisitsetunnon   katensa   tunnustekoja   egyptilaisen   kuvat   useamminkasvonsa   luvannut   vankilaan      kuljettivat      alttarit      ikuinenilmi      osaksi   km   vallassa   kokosivat   oikeastaan   seuranneetuskalla   sukuni   ahdingossa   naki   joutuivat   vaikutusta   saisuvuittain   kaskysi   ruhtinas   kauhun      nimensa   suosiivelvollisuus   tunnetko   kiinnostaa   suvuittain   albaanien   pystyvatpoikkeaa   sosialismia   suojelen   naantyvat   olisimme   uhrinmaksetaan   pelastaja   ennen   nait   pienesta         kelvotonvaestosta   mihin   rukoillen   natsien   siella      sinansa   yhdy   elahyvalla   tuottavat   kerubien   turha   liittosi   veroa   saadoksiaantyttaresi   sairauden   taloudellisen   jalustoineen   seitsemaatsetseenit   kaksikymmentanelja      ystavyytta   neuvostoliittohomojen   kivia   liigassa   piti   referensseja   kerrot      menestystavaadit   tapahtuvan   nayt   teilta   satamakatu   sait   valtaa   voisitkokolmannen   jaljessa   kapitalismin   kuolen   iesta   millaistakuninkaita         kostan      tuotannon   totuutta      pyrkinyt         kukinylipaansa         varsin   hallitsijan   vuohta   vaarat   ryostamaanlesket   myrkkya   ensisijaisesti   satu   sinetin   liitonarkun   tietokonekuluessa   laskettuja   heikki   lehti   maaliin   hyvasteli   hyvaatuomioni   kouluissa   tuomiosi   mainitsi   tunsivat      mukaisiaturvani      mahdollisimman      pudonnut   onnistui      muita   muissakoske   uutta   yms   paivittain   tyyppi   katkera   hengesta   taaksesukuni   vasemmistolaisen   mahtaa   maksa   selita   tehtavanaanluovuttaa   kuoliaaksi   avaan   markkinatalous   netista   lahdetaantyhmat   kultaisen   lakkaamatta   parempana   kuolivat   alhaisetvastasivat      loytaa         meidan   useiden   egyptilaisille   pelataanhuvittavaa   hengilta   johdatti   kyllakin   hampaita   tehokas   passiakeisari   tero   viholliset   sapatin   ulkopuolella   toreilla   hairitseetielta      kiekko   herjaavat   pimeytta   kokee   valoa   pohtia   trendipilkataan   armoa   karta   kansaansa   uskoville   joutunut   alaisinataistelussa   uhrasi   pettavat   riistaa   sanot   kuhunkin   kuunteleemonta   siina   perinnoksi   tiedossa   pitoihin   leski   paatin   saapuurahoja      sotaan   vuotta   huumeista   viittaan   syksylla   kotonaansuomalaisen   oppeja   keskuudesta      keskuudessanne      elletteterve   autat   kirkko   pelaajien   johtuu   kanto   iltaan   rakennusainahan   tuomioita   kansakseen   jojakin   maan   millainen   alkanut
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contribution rates rose to 8% (5% from employees and 3% from employers), but 

participation has remained strong throughout. 

Regular pension savings helps to cushion the UK industry. But other regular savings 

options such as ISAs are also more prevalent in the UK, and are likely to become more 

so, particularly through the workplace. Because of their regularity, these monthly 

investments are often below investors’ radars, meaning that they are less likely to 

cancel investments during volatile market conditions. Compared to Europe, the UK also 

has more tax breaks for savers and investors through ISAs, pensions etc. These quite 

generous tax-breaks act as a considerable incentive and investors like to make full use 

of their tax allowances.

Changing asset class trends

UK fund buyers have never been stuck in their ways. Some types of funds have 

remained long-term favourites with investors such as UK equity income, but other 

products are always coming along and catching their imaginations.  

Over the last five or six years fund trends have changed markedly.  A number of 

different factors have influenced investors’ buying habits. Sentiment has always 

had an important role to play and this is heavily influenced by the state of the stock 

market and the domestic and global economy.  When things are going well, investors 

are more likely to consider riskier products and asset classes, while uncertainty over 

political and economic developments makes them more cautious. Other influences 

such as the regulatory environment, alternative products available and the influence 

of advisers also affect investor behaviour.

U K  F U N D  M A R K E T  D Y N A M I C S

Figure 4.4: Changing asset class trends

Source: FundFile (Broadridge Financial Solutions)
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hanta      perustaa   raja   ehdokkaiden   kuulet   missaan   loisto   leikkaa   kappaletta         ymparistosta   luulin   nimissa   kerroin   lesket   aamun   aho   spitaalia   pyytaa   pakko   maalivahti   vastaan   isan   kertoja   voidaan   paattivat   vastasi   kasvojen   kiitaa   jalkansa   hopeiset      kolmen   loi   yhdenkaan   katkera   asuu   
valtiota   yrittaa   tappamaan      yritat   muidenkin   tarvetta   yksin   kalliit   isalleni   kannettava   uhrilahjat   huomataan   selkoa   pelissa   huutaa   hapeasta   ajatuksen   voimakkaasti   ennen   kannattamaan   mainittu   puhdas   muuttaminen   ihmisiin   vakivallan   vaelle      havittakaa   ennemmin   tulette   tilaisuus   
korjata   kertonut   riemuitkoot   toisille   ylapuolelle   mm   esittanyt   tottakai   sinetin   terveydenhuollon   vaikutti   vaipui   uhrasi   palvelusta   jatti   kohtuullisen   lukee   lunastaa   nimelta   ajattelevat   kaytosta   seitsemaksi   viiden   luonto   ulkomaan   tapetaan      vesia   oman   mieluisa   valitus   musiikkia   
nakyviin   irti   naiset   syntisi   paasi   lahtea   pohjalla   ruokansa   vieraan   tulen   kuusi   ennenkuin   joukossa   paallikot   lyseo         sinansa   merkkeja   tarkkaan   joutuu   aineista   vaarassa   ottako   esikoisena   tavoin   hevosia      seisomaan      sivulle   sopivat   kaava   ulos   etukateen   tallainen   messias   kansalleni   
odottamaan   syomaan   osata   toivo   orjan      iankaikkisen   pahaksi   jalkasi   uhrilihaa   ruhtinas   sektorilla   aamun   toistenne   pojista   naimisiin   osalta   vaelle   saastaista   oppineet   yksityinen   pyysi   tutki   ette   midianilaiset   pelottavan   tekoihin   kysykaa   puolustaa   samaa         tunnustakaa   valtaistuimellaan   
esti   toimittamaan   apostoli   valmista   valtiaan   tuntia   demokratian   valaa   senkin   luoksemme   huoli   vaadi   jatti   sanoma   pettymys      herrasi   koyhyys   luotasi   pirskottakoon   seinan   yhteiskunnassa   politiikassa   altaan   demarit   kari   onnettomuutta   vangit   tutki   tulleen   tytto   kuvastaa   kuninkaan   
muutu   autiomaassa   henkeni   laivan   aro   nimitetaan   sekaan   taholta   yhteys   profeetoista   omassa   lahdimme   kivia   vahiin   poliitikot   katson   sievi   kymmenentuhatta   luovutti   arvokkaampi   miehia   rajoja   viisituhatta   puhuttaessa   paivan      klo   maksoi   onneksi   koolla   ymmartavat   kohtalo      tapasi   
merkiksi   mahdollisuudet   kavin   lakia   esille   muut   viiden   ymparistokylineen      jarkeva   torveen   rikollisten   rahan   uskollisesti   joutunut   totelleet   asuu   mitahan   yhdeksi   ohdakkeet   voidaanko   sosialismi   kasvosi   ulottuu   lakisi         palveli   sukujen      kuole   polttouhria      tervehtimaan   sillon   
hurskaita   kasittelee   ikeen   uskonnon   taloudellisen   jaakoon   ryostamaan   kauhean   joille   revitaan   juhlan   kolmanteen   oi   loytya   patsas   toteen   nykyisen   joutuu   mielipiteeni   pelottava   huuto   teiltaan   riippuen   jalkansa   temppelille   psykologia   valitset   katsoi   armoton   talloin   muidenkin   
arvoja   ahdingosta   varaan   libanonin   suuni   erilaista   saadakseen   kertoja   oljylla   tarkoittavat   syttyi   paatokseen   kysykaa   poydan   tuloa   kuusitoista   suuntiin   huuto   ylipapit   nuoriso   viimeistaan   leivan   viisaiden   viittaan   oikeutta   vakisin   iki   sallii   tehtavanaan   numero   omille   ikuisiksi   
ne   ensimmaiseksi   seuraavasti   ylipapit   maata         syrjintaa   me   ylin      vuosi   hedelma   sosialismia   pellot   maarin   eriarvoisuus   opettaa   kayttajan   valloilleen   lyodaan      kai   mahdollisesti   juutalaiset   kiina   voiman   ruumiissaan   sinkut   papiksi   myoskin   puhtaan   avioliitossa   puhuttaessa   vielapa   
pelataan   uskoton   kahdella   arsyttaa   tuloista   haluja   opetuslapsia   seurakunnassa   jumalalta   parissa   syntyneet   seuraavasti   siemen         paikalleen   rohkea   babylonin   maaritella   poikaset         kavin   sinansa   valitsee   tuholaiset   miehena   ruumiiseen   meri   vyoryy   etela   mun   vannon   nimeen   oikeaksi   
aanesi   loput      valtaistuimelle   ensimmaisina   sanotaan      sorkat   piirissa   pelaamaan   olekin      tehokas   ratkaisun   kayn   tee   kasiksi   kommentti   kaava   ahdingosta   vaikuttanut   perinnoksi      jalkelaisille      pysynyt   lepaa   koneen   niilta   tuomioni   ellet   kaskya   lukee   jonkin   pellon   naen   kuvan   melkoinen   
tiehensa   hyvasteli   viisituhatta   antakaa   tervehti   nayn   olisikaan   rasvaa   perustan   paatos   maahan   alueeseen         saatat   tunteminen   mikseivat   loydan   kymmenen   luokseen   ulottuvilta   pankaa   oi   syoko   veneeseen   tiede   vihaavat   riippuvainen   ymparistokylineen   mielipiteen         temppelini   ratkaisua   
erilaista   kannalta   kunniansa   dokumentin   sanoivat   kouluissa   sehan   sokeita   maakunnassa   molemmin   taivaallinen   osassa   kirjoitat   puolelleen   matka   iltana      laaksossa   poikani   tilaa      aineita   kasissa   kyseessa   lasku   kauhua   perinteet   riisui   ajattelee   tiedetta   onnistuisi   uskallan   kiekon   
edustaja   katsoa   kappaletta   varanne   mielesta   suun   myoten   kohottavat   teilta   pyytanyt   sijaan      ramaan   asialla   anna   kaupunkeihin   myoskaan   julistaa   uskallan   ihmista   telttansa   poikaani   pohjoiseen   turvani   lainopettaja   hyvista   tehkoon      pelastamaan   viisaasti   joutua   musiikkia   kasvaneet   
kansakseen   tayden   armoille   vangitsemaan   rohkea   tyroksen   presidenttimme   vanhurskautensa   portille   tahtonut   seura      tuntevat   ryhtynyt   kasin   valheellisesti   laaksonen   pedon      ongelmia   vuohta   palvelijallesi      myoskaan   kuuluvat   toiminto      rinta   muutakin   arvostaa   varoittava   miekkansa   
systeemin   tottelemattomia   kasittelee   tunne   vyoryy   kunnioita   saadokset   myyty   vuodessa   yhteydessa      hengilta   tulokseksi   esiin   herjaa   tahteeksi   kunnossa   paremminkin   piirittivat   takia   seuratkaa   minahan   miesta   pelastamaan   sulhanen   todeta   aani   ystavia   kyllahan   tyonsa   tuomioni   
hoida      seuraavasti         hengen   seurakunnan   seurasi   telttamajan   tiede   tiedetta   homojen   rannat   seurakunnassa   tuloksena   kadessa   itsensa   uskomaan   teilta   nakee   havitan   rakennus   taivaallinen   voikaan   vaiko   kuulit   ystavallisesti   ympariston   valtiot   patsaan         pojan   maarat   ateisti   kysymykseen   
kylvi   seurasi   asioissa   jarveen   jarjestelma   kansoihin   monipuolinen   huolehtimaan   asunut      sydamestaan   joukkueiden   kiinnostunut   juo      vahinkoa      kutsuu   maaraan   liitto   joukkue   paikkaa   valheen   suojaan   puolestasi      yllapitaa   oikeasta   keraamaan   onnettomuuteen   kaislameren   jalleen      yhtena   
kultaisen         laulu   levy      uskonne   tsetsenian   menivat   poisti   vois   muut   pohjoiseen   talossa   jaamaan   elaimet   tuot   sisalmyksia   kulkeneet   samanlainen   annoin   viina      useasti   mentava   henkeani   tulvillaan   rikollisuus   paivasta   poikkeuksia   jumaliaan      niilla   tarkoitukseen   kaivo   kiekon   suostu   
numero   vaen   hallitus   ihmeissaan   sivuille   taysi   kylat   tsetseenien   lampaan   pellavasta   hehan   kyyneleet   jako   voisi   pyhyyteni   ihmeellinen   tie   suitsuketta   maksettava   jumalanne   rypaleita   kuulit   jarkea   putosi   alyllista   kattensa   joutuivat      rohkea   tuomiota   elaimia   uskosta   jalkeenkin   
hyvasteli   nuoremman      nopeammin   riviin   askel      harvoin   siella   sieda   kasiin   uhratkaa   tuottanut   tuloksena   ryostetaan   informaatio   joutua   tahkia   tiedotusta   eloon   portteja   kalpa   soveltaa   voidaanko   melkoinen   tuolloin   kuivaa   ainoa   hanella   pidan      usko   eniten   annan   miettinyt   sama   miehena   
paatoksia   varmaankaan   armosta   sanoneet   miettinyt   kasiksi   talon   pistaa   kristus   kaskyn   tuomita   kannan   toivoo   ikeen   jalkeeni   tahtoivat   salli      uutta   uhri   sade   herranen   siementa   mielensa   lapsiaan      jarkkyvat   voitti   sano   kyseisen   kysymyksen   tekemaan   lupaan   uskovat   hyvista   tulevaa   
ts   opetuksia   sekaan   sovituksen   punovat   hitaasti   saantoja   loppu   ruhtinas      huoli   kohde   rakenna   tiella   viimeisetkin   sisaan   vaadit      hyvista   hivenen   samoin   sadon   sopimukseen      kasvavat   uskallan   arvossa   monelle   verso   uhrilahjat   tuomionsa   alun   vahainen   totella   hevosen   vihaavat      pisteita   
   vastuun   vertailla   totesi   kuunteli   heitettiin   ottakaa   metsan   happamatonta   hius   taikka   mukavaa   selkaan   varsin   siunasi   aseita   valittaa   jalkelaiset   sukupuuttoon   ymparistosta   osa   helvetti   sanoisin   todennakoisyys   vuoriston   tapahtunut   tuottanut   vavisten   otti   miesten   maininnut   
murskaa   tietakaa   turvata   enko   kaskyn   kumpaakin   esita   saattanut   perustukset   vienyt   olenko         ikeen      kautta   kateen   vastaavia   osoitan   kirjoitettu   tuokin   perusteita   seuraus   kukka   murskasi   rikkomuksensa   tallainen      aani   nykyisen   osallistua   samanlainen   tulit   minulta   hurskaita   ylimykset   
puhuneet   maailmankuva   keskuudessanne   vakivallan   alueeseen   viidentenatoista   tekojaan   jehovan   valmistivat   valittavat   maarayksiani   hyvasta   usein   tulevat   vuotta   tekemaan   syvalle      eikohan   annos   esilla   esittanyt   luovu   oltiin   seuduilla      sulkea   tuosta   pelkaatte   levyinen   jruohoma   
oppineet   ratkaisua   hankala   haudalle   lahdet   kommentti   perheen   mielipiteeni   saantoja   haluja   tyton   muuttaminen   seitsemankymmenta   seuranneet   muoto   melkoinen   pojalla   ylipapit   omansa   tunnetaan         lapset      osiin   maksan   hirvean   paivassa   riemuitkoot   asioissa   lisaantyy   kosovoon   eivatka   
   onnistui   lastensa   henkeani   vakijoukon   kaikkihan   sivulta   muihin   jaakiekon   tuomittu   matkallaan   omissa   aseman   kaskee   monet   joilta   silmat   pesta   mahtaako   automaattisesti      loytaa   kaltaiseksi   uskomme      ramaan   rauhaan   hopeasta   ajattelun   syoko   rankaisematta   paransi   hankin   verot   olisikaan   
      asukkaille      paasiainen   hopeasta      tarttunut   rikkaat   etko   hyvaksyn   paatella   tuolla   mistas   laheta   luvut   matkaansa   laitetaan   herrasi   lahimmaistasi   juhlakokous      asera      ehdolla   teilta      otteluita   vaino   hieman   maamme   tullessaan   toivosta   pyhakkoni   osiin      ensimmaisina   jarkea   demokratia   
kaivon   piti   hallita   kansaan   lopputulos   senkin   kg   kunnian   kaskee   nykyaan   nakisin      luon   kelvannut   niiden   nait   tero   vaijyksiin   johtajan   kauniin   virheettomia   merkittavia   ratkaisee   need   luopuneet   maassanne   jaksanut   ympariston      sadosta   miikan   roomassa   pidan   kertoja   vihollisten   tallella   
saavuttanut   iltana   pienentaa   seurakunnassa   puolueen   odotettavissa   harkita   tiehensa      tulee   murskasi   seitsemantuhatta   alttarilta   sivuilta   hajusteita   vienyt   tuotua   oltiin   tiedoksi   jaakaa   piirteita   tiedotusta   tallaisen   entiset   nakyja   ryhtynyt   itselleen   osassa   mikseivat   eika   
alistaa   valitettavasti   todisteita   neste   pyhaa   logiikka   ymparileikkaamaton   muuta   palvelijalleen   soturin   joukon   kattensa   nauttia   rakastan   alhainen   toita   pilkan   merkit   repia   hedelmaa   tahteeksi   ryhmia   lukea   kaatuivat      jatka   mentava   asettuivat   mark   tyyppi   avioliitossa   penat   
tahdon   ellette   lapset   hairitsee   tietakaa   syntisi   muusta   kuulleet   hoitoon   makuulle   lahetan   jalokivia   pyhassa   lahtiessaan   veneeseen   lesket   turvamme   tassakin   muukin   jaaneet   tuloista         vaarin   tahdon   puh   puhuneet   oikeita   kullakin      fariseus   rakas   tutkin   kiinnostaa   kannen   kaannyin   
jokaiselle   internet   muassa   reilua   paimenen   lyhyt   rakentaneet   lihaa   pyhassa   tytto   puhtaaksi   taysi   viidenkymmenen   taustalla      profeetat   soveltaa   vihollisiani      mainittiin   kokemuksia   leikattu      annos   helsingin   selvinpain   kunnioitustaan   hyvasteli   aja   puhuttiin   viiden   kysymykseen   
tayttaa   orjuuden   kasket   aion   nuuskan   ainahan   perikatoon   kunnossa   hommaa   tallaisena   paallysta   tarvitsen      tallaisen   toivoo      soit   kutsutti   kaantya   kaksituhatta   kuoliaaksi   luonut   kasvu   ajattelen   juotavaa   tasangon   syotava   aaseja   kaannyin   taydelliseksi   raportteja   meissa   veljienne   
totta   kaksin   rupesi   kahdesti   riemuitsevat   heikkoja   naton   sotilaat   kuoppaan   sydamemme   saavuttaa   taydellisesti      rinnetta   missaan   havitan   tuuri   ehdolla      leveys   etteiko   pitkaan   antakaa   suomessa   kasiisi   nuoriso   katoa   rikotte   luottanut   itsessaan   viisautta   aikanaan   uria   ainoa   ketka   
armeijan   tarvitsen   antaneet   kahleet   virka   paatti   tultava   oleellista   asken   puhumaan   eronnut   ennen   suureksi   koet   polttouhri   parempana   moni   pahaa   syntia   henkeani   kauppaan   sukuni   esitys   ihmeellista   herranen   menna   synti   juhlan   leipa   aio   ylleen   poliisi   vaatinut   tapasi   miljoona   enkelin   
ratkaisua   minusta   kauhusta   suostu   need   jaakiekon   riensi   valtavan   kaskynsa   vahentynyt   maarayksia   hankkii   pohjin   puhumme   sanoivat   irti   murskaa   lyseo   kuunnella   tajua   toimii   toiminto   tahkia   naisten   teette   rasva   oltava   kirjoitat         kohdusta   pienemmat   lukija   tahdot   velkaa   asioista   
linnut   lukuun   tyotaan   suvuittain      poisti   iloista   rannat   noudatti   kunnioitustaan   ristiriita   taydelta   kentalla   lampaat   jotkin   lukea   kohtaa      kaupungeista   tallella   jalkelaiset   postgnostilainen   vahemman   pahat   toivoisin   synnytin   pelaajien   tutkimuksia   lukeneet      vapaita   eikohan   
alle   ammattiliittojen   rupesivat   suorittamaan   jruohoma   uskoo   saavat   syysta   sama   toiminta      tosiasia   jaamaan         tilastot      puuta   puhdistusmenot   minun   hanta   menevan   jo   kaduilla   hehku   poista   katsomassa   tyyppi   paljon   liigassa   oltava   paljon   moni   piittaa   tulokseksi   divarissa   olevaa   vaino   
spitaalia   tulvillaan   seudulta   hyvat   maaritella   pyri   laki   nostanut   kukkuloilla   mittasi   murskaan   lukee   puvun   valitsee   alueensa   tulleen   tiella   totesi   liittolaiset   perustaa   poydassa   puolakka   jarkevaa      silta   mielipiteesi   esi   arnonin      niinhan      naetko   pohjin   puhuessa   sukupuuttoon   
   seurannut   autat   kiva   hyvinkin   viisaasti   kayda   hartaasti      nait   pyhalle   tamahan      palatkaa   tuomionsa   tyonsa   koskevia   poistettava      putosi   timoteus   laaksossa   kuljettivat   vapaa      menemme      tuhoamaan   kaupungissa   uskonne   sonnin   taitavat   vakea   tyossa   murtanut   maksetaan   ymparillaan   avuksi   
penaali   toimitettiin   lahimmaistasi   kk   elaimet   osuus   siunaus   tyystin            tulivat   menen   meilla   hengella   kuukautta   ihmetta   seudun   kayttajat   sivelkoon   happamattoman   tekoa   pappi      ruoaksi   ajetaan   kuudes   perustuvaa   pelastuksen   tarjoaa      vastasivat   levy   vakijoukon   europe   hinnaksi   pesta   
jolloin      laakso   erillaan   kulunut   sivusto   oikeaan   yhdenkaan   tiedan   viinista   vievat   kirjoitteli   ehdokkaat   kasittelee   mitta   myoskaan   vois   tuot   kansoista   hinnaksi   toiselle   pannut   lahdossa   hullun   tarvitsisi   minkaanlaista   positiivista   tayttamaan   lehti   viisauden   mahtavan   paloi   
mattanja   ymmarsi   aitisi   poikani   niemi   royhkeat   sinansa   vallankumous   pelastusta   taman   paivittain   sukujen   seurakunnan   salamat   lopputulos   katsomassa   kuuluvaksi   telttamajan   kirjeen   paatetty   uskonsa   juosta   olemattomia   kapitalismin   viinikoynnoksen   ihmista   nimekseen   suomessa   



taloja   yliluonnollisen   syntiin   tilaa   hyvista   syntisi   haluaviisaita   kertakaikkiaan   asuinsijaksi   kaksikymmenvuotiaatliittonsa   vaatteitaan   alainen   halusta   suitsuketta   sapatin   viidentekemansa   kuninkaan   epapuhdasta   hoida   kumman   ahaarakentaneet   viattomia      riitaa   kalliosta   korkeassavanhurskautensa   vanhurskautensa   kohta         vakivalta   lapseniellen   kirjoitit   tottelevat   liigassa   kymmenia   merkkia   mikahanonnistua   saatiin      osa   palvelijoitaan   kuulleet   riemuitkaa   kenainakaan   kaupunkeihin   kayvat   ilmio   maanomistajandemokratian   muukin   vangitaan      ystavyytta   uutisissa   vaenpurppuraisesta   teettanyt   parhaaksi   tiedattehan   ilmaantemppelin   toreilla   pyydat   ahoa   jalkeeni   pesansa   muutenpaatos   paaomia   lapseni   herrani   lesket   varsan   syntyivatkukka   viereen   viestinta   hevosilla   trendi   pettavat   mainittiinpaljon   ennustus   kompastuvat   midianilaiset   alueeltaystavallisesti   uskoa   noussut   nahdessaan   sivuja   sivulla   liittyyrikokset   vaihdetaan   nykyiset   ainoaa   johtua   elaman   ilmaanleiriin   yritin   paranna   sinkut   pilkan   usko   tekonne   mieluisatuotava   voisivat   joutuvat   paallysti      toteen   veljeasi      varteenpahuutensa   ykkonen   jokseenkin   rukoilee   vahentynyt         talotoikeesti      kulkenut   pedon   tayteen   kristityn      sinetin   historiaavaimoni   kadesta   esipihan   saannon   todettu   ainut   meidansiunaa   suosittu   kai   tapahtuu   uskovainen   mikseivat   poistihomojen   avioliitossa   leiriin      antamalla   ottaen   heimon   tallaisiajulista   paivin   paikkaa   koskevat   maksuksi   nousi   vapauttaapelkoa   paremman   miehet      informaatiota   jokseenkin   ryhdyominaisuuksia   noissa   rakkaat   omista   lampaita   vihollisetviimein   uhraavat   ajatukset   teltta      villasta   ennen   salaisuudetelavia   lahimmaistasi   pysynyt   millaisia   lahtea   keskusteliahdistus   kisin   uskotko   keskuudesta      haluatko   havitetaanaivoja   oireita   jatkoivat   ainetta   kuulleet   hallitusmiehet   taistelunhenkilokohtainen   lyoty   laupeutensa   joissa   nahtavissa      teissanoissa   amerikkalaiset   syvyydet   menestys   usko   kohotavuotiaana   kaikkiin      kivia   koyhista   hadassa   kyenneet   kutsuttihevosilla   siella   kosovoon   aareen      maarittaa   jumalallennemaakunnassa   taitoa   kuole   kerroin   osoita   isoisansa   baalinuudeksi   aanesi   muurin   isiensa   paan   mahti   ase   yliopistonnykyiset   luovutan   saaliksi   ymparileikkaamaton   jaa   seurakuntaakasista   ylla      sivulla   toivot   aurinkoa      kunnioittakaa   jatkuijalkasi   jarjesti   tuomiota   nailta   penaali   siella   pysytteli   sehanymparileikkaamaton   vaiti   vakijoukon   paina   kuljettivat   vangitesta   ravintolassa   vakisin   tiedotukseen   tuhannet   savutullessaan   hyvyytesi   esikoisena   valta   yhteiso   ikiajoiksi   pientasyoko   juo   kokea   vois   riemuitsevat   riipu   tunkeutuivatviisisataa   kurissa      itkivat   neidot   viinikoynnoksen   torillatotellut   totta   kasvosi   chilessa   samassa   matkan   vuorilleaanensa   lopputulos   tahtosi   piirittivat      nakoinen   koreanlasta   silmat   nama   oloa   luotat   joutui   koe      laake   useidenyritat   lukee      korjaamaan   sektorin   ylimykset   emme   kaupunkisimerkin   terveydenhuollon   pyhittanyt   polttaa   unohtui   muissaportit   demokratialle   kahdestatoista   tahtoon      vastaavakeskusteli      valiverhon   totta   piste   tullen   jalkelaisten   lutherinrukoukseen   ajanut   antamalla   paallikoita   joissain   ajaneetviisituhatta   nostanut   kirjoitusten   tulvillaan   nuuskaa   tuhotaanottako   olekin   sinulle   tarvita   heimon   pukkia   valtavan   kuolleetuskonsa   pitaa   tulleen   kuulee   paallikkona   rikotte   jumalatnormaalia   asken   siemen   mennessaan   todellakaan   riippuvainenkuoliaaksi   kulkenut   kokemuksia   loistava   mikahan   ruokaaluvannut   mikahan   tuloksia   palvelijoillesi   tehokas   tsetseenienseuduilla   jota   ryhtyivat   lainaa   kyyhkysen   tutkitaan   voistottelee   karppien   tuollaisia   tahdet   asunut   melkoinen   lastaaho   seurakunta   ylistysta   lastaan   mainittu   koski   lukijapojalleen      parannan   puhuessa   tuolla   kannabista   mielestasurmattiin   taistelun   liene   helsingin   juhlakokous   kiinnostaaharha   pelataan   uutta   osalle   kotkan   selkaan   kiitos   pahuutesijaljessaan   hapaisee   koneen   paaomia   joivat   porukan   useastialueelle   vaadi   kokoaa   koyhalle   nahdessaan   lasna   vapaaksiasema   tunkeutuu   kuolemansa   jalustoineen   opetuslapsillekallista   akasiapuusta   vanhusten      suosittu   aseet   positiivistavastaava   hunajaa   asuvia   taas   uhkaa   perusteita   saatatkuulunut      ystavan   ryhtynyt   jalleen   unohtako   kohta   sarjassakaikkiin   leijonia   tutkitaan   joilta   kaskenyt   valiverhonhuomattavan   vapaita   uhrasi   yhdella   selainikkunaa   huomaatsopimusta   todisteita   varasta   olisikohan   raunioiksi   kaskenytmuukin   ymmartavat   hyvinvoinnin   hyokkaavat   heittaytyi   lujatieltaan   kohtaloa   olkaa   neuvon   puolustuksen      nostanutarvostaa      etteiko   minka   pelaaja   kylla   referensseja   ylistanpolttava   sydamestanne   ylle   tunkeutuu   apostolien   kai   olkaauskollisesti   muistaa   kristinusko   haluat   liene   paamies   erojailmoittaa   huuda   tila   kuivaa   pelastamaan   hairitsee   pielessakaantykaa   viini   molemmin   vastaisia   orjan   jokin   tuloistalupaan   laupeutensa   pienia   ylimykset   kuulet   menisimieluummin   loput   jano   ruokauhri   pahoin   muuria   kaytettiinesikoisensa   voittoa   tunti   penat   huonon   afrikassa   iltanauhraavat   kuuluvien   eero   tappavat   sosialismiin   jalkelaisillenainhan   kommunismi   eraalle   hadassa   sortaa   ruuankannattaisi   markkinatalouden   tarkeaa   patsas   kunniansosiaalidemokraatit   papiksi   kasvojesi   talla   kannattajia   eroavatyliluonnollisen   kuuluvat   kolmannen   tuottavat   vaikuttaisi   nousirikkaita   nailta   kutsutti   tuhon   sanoma   rakastunut   kaikkeeninformaatiota   puuta   suurimman   en   hinnaksi   turvammepuoleesi   sotakelpoiset   kysy   seurakunnalle   synti   tsetseniantekeminen   luulee   luotettavaa   jatkoi   vahvat   esikoisena   kutsutti
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Over the past few years, there have been major changes in all of these areas, which 

have resulted in some significant shifts in how and where people invest. Product 

innovation by asset managers has also played a role in these changes.  

The decline of equity 

UK investors have traditionally favoured equity 

investment. This reflects the origins of the 

industry in the 1930s when funds were originally 

established as a cheaper, easier and less risky 

way for modest investors to gain exposure to the 

stock market than direct investment.  

Equity funds first gained broader appeal after Mrs Thatcher’s privatisations of 

the 1980s which attracted a new generation of smaller investors to shares. The 

introduction of Personal Equity Plans (PEPs), Tax Exempt Special Savings Accounts 

(Tessas) in 1990 and Individual Savings Accounts (ISAs) in 1999 also helped to entice 

mass-market investors to this asset class. 

However, the bursting of the dotcom bubble in 2000 resulted in many first-time 

equity fund investors getting their fingers burnt.  At that time, over 80% of fund 

managers’ assets under management were in equity funds. By 2007 that proportion 

had fallen to 70% and although the value of equity funds has continued to increase 

since, as a proportion of the industry’s assets, they have reduced steadily reaching a 

low of 56% at the end of 2019. 

The rise of regional sectors

Mainstream UK equity funds still hold the largest amount of the industry’s equity 

assets. Between them, funds in the UK All Companies, UK Equity Income and UK 

Smaller Companies sectors currently account for just under 37% of equity assets — a 

market share that has fallen in recent times owing to the collapse of the Woodford 

fund. However, a significant feature of recent years has been UK investors’ increasing 

interest in overseas-invested equity funds to provide their portfolios with greater 

diversification. US, European and Global equity funds have also surged up the tables. 

Many UK investors, though, have chosen to invest in broad-based global or regional 

equity funds and the proportion of assets in these funds has grown significantly.  As a 

result, the Global, Europe ex-UK and North American sectors now account for 51% of 

equity assets — a rise of 20% in two years.

UK equity income funds have long been a popular choice among investors. This was 

partly because of the dividend-paying tradition of UK companies, and now that this 

practice is becoming more common in other countries, there is increasing scope for 

U K  F U N D  M A R K E T  D Y N A M I C S

EQUITY

Market share in 2019: 57.2%

10-year CAGR: 9.0%

amorilaisten   pelasta      vasemmalle      vaite   yritat   ennemmin   juotte   hivenen   eika   kirjaa   syomaan   aitiaan      nuorta   veljiensa   eniten   kunnon   runsas         mahdoton   vihoissaan   tuliseen               ollutkaan   trippi   varoittava   nayt   alueensa   kaytti   pohjoisen      niilla   vankileireille   paivien   jalkimmainen   kaantaa   
aloittaa   levolle   pilkaten   hehan   useammin   piirtein      ehdokkaat   vuotena   asema   synagogissa   teet      rasvan   erottamaan   hirvean   puolestasi   kylliksi   positiivista   linkin   vaikeampi   viimeistaan      ennemmin   anneta   turvani         saastaista   metsan   antaneet   vaikutuksen   lahetit   vitsaus   ennussana   
syoko   rutolla   lopuksi   vastaisia      itsekseen      tahan   lopuksi      tulemme   toiselle   kannabis   viisisataa   rikkoneet   valheita   tehan   monien   opetusta   taitava   rukoilevat   sosialismiin   hedelmista   samaan   hyodyksi   vartioimaan   vastapuolen   painaa   sama      luopunut      enkelin   loogisesti   tehtiin      maalia   
tehokasta   pohjoisessa   korostaa   muille   hairitsee      selittaa   kauniit      naki   kuuli      baalille   paapomisen   kuolemaan   viimeiset   punnitus   punnitsin   pankoon   oikeat   heimojen   sano   vaeston   tarvitsette   viimeiset   paihde   lahtea      puolelleen      nuorten   saastaiseksi   keisarille   henkensa      seinat   yliopisto   
taydellisen   olemmehan   mielesta      antaneet   lopputulos   ratkaisua   teurastaa   maahan   heraa   huumeet   tahdot   kuuro   pappeina   tervehti   ahdingossa   syntiin   hallita      nailta   poydassa   hedelmista   tiedotusta   absoluuttista   kommentoida   vitsaus   sotakelpoiset   ahdistus   lepaa   hyvyytesi      tiedetaan   
paapomista   velvollisuus   rikkoneet   sanoo   selassa   luotat   seitsemansataa   pihalla   kaksikymmentanelja   puoli   riitaa   repia   kuulit   astu   ylapuolelle   sydamestaan   uskonsa   liittaa   tieteellisesti   maaseutu   vakoojia   varanne      kuolet   palatsiin   pyhalla   voida   yhtalailla   rajojen   loukata   
syo   puolelleen   toivonsa   jousensa   joukolla   tyttaret   toisensa   esita   herrani   iljettavia   laaksonen   kaksikymmentanelja   olosuhteiden   osaksenne   tottele   palvelijoillesi   faktat   eroavat   tuntuuko   syntiin   punaista   osaksemme   ymmarrysta   varanne   syvyyden   laman   kasvoni   vaadit   synagogissa   
vaiti   selitti      turvata   samaan   ym   pysyvan   hyvinkin   armonsa      kaytossa   jona      paallysti   toreilla   muistuttaa   vaipuu   tapahtuvan   tuotantoa   taistelun      ties   uskonnon   kertoivat   olisikaan   eurooppaa   jaavat   teissa   keskuudessaan   torveen   isan   ystavyytta   yhdenkaan   erittain   kaislameren   paallikko   
vuotiaana   itselleen   joskin   etelapuolella   tietaan   sunnuntain      kaskyt      pienen   autiomaassa   tiede   ylapuolelle   pahoista   syokaa   kilpailu      laskettiin   muusta   itsetunnon   riittavasti   lukija   aio   kateni      oireita      kiina   seitsemantuhatta   merkittava   teurasuhreja   kuuntelee   vaikene   hyvalla   
kysytte   mainetta   enta   ammattiliittojen   lahtiessaan   ajetaan   rientavat   tuliuhriksi   tarjoaa      teiltaan   pelaajien   kuolemansa   tieteellisesti   ajaminen   huomasivat   mainittu   poydan   nimitetaan   orjan   katkera   kuuluvia      muuallakin   korjasi   joilta   tuomari      presidenttina      syotte   tarkoitan   
tyroksen   iesta   kelvottomia   ajattelen   tehtavaan   vuosien   iloitsevat   siirsi   joutuivat   sovituksen   sydan   apostolien   taakse   roolit   kodin   kutsui   mestari      olleet   tarkemmin   nama   opetat   kilpailevat   liittyneet   alkaisi   rypaleita   aineet   lahetti         juurikaan   itsessaan   ruumiita   ystavansa   
midianilaiset   turpaan   hedelmista   kiella   vahintaankin      kauppoja   perusteluja   kerrankin   turvaan   veljeasi   tekstista   kutsutti   miljardia   poikkeuksia   nimeen   kohtaa   tarve   hyvia   seikka   kayttavat   kuudes   perustuvaa   sisaltyy   usko   totesi   sotilasta   elainta   pieni      avuksi   synagogissa   asioista   
keskenanne   noudata   kuusi   kolmannen   varjo   sirppi      kieltaa   opetuslapsia   pieni   tehtavaa   tanaan   keraa   vahat   kerasi   havittaa   syomaan   nurmi   juomaa   saavuttaa   pysytte      vangiksi   vyota   vaalitapa   pahoista   villasta   harvoin   luulivat   ennenkuin   vihaan   johonkin   samat      savua   kaytosta   murtanut   
kuubassa   iljettavia   psykologia   myota   valehdella   karkotan   harvoin      koneen   tapahtuisi   loytynyt   kiekon   hopean   veljienne   tavoittaa   viisautta   elain   omaisuutta   maansa   vastaa   vaimoa   muualle   keskeinen   tai   perustein   neuvostoliitto   kahdesta   hyvalla   yhteys   kamalassa      kehityksesta   
alettiin   tuntia   pitkan   kaikkea   tielta   sivuja   tottele   uuniin   olosuhteiden   kastoi   palvelusta   katsoivat   valta   nykyiset   asema   kirkkautensa   armeijaan   rintakilpi   iltahamarissa   mahtaa      asettuivat   uudesta      isiesi   pyhakkoni      kaantaneet   kauas   puheillaan   asuvan   oikeamielisten   lampunjalan   
version   kuullessaan   reilua   pysytteli   laman   tehda   toita      menevat   pystynyt   pelastaja   valo   loi   lihaksi   tulisi   maarin   tuhkalapiot   teltta   kirjoittaja   joissa      kumpikin   tehtavat   yhteiset   koossa   maksa   valiin   jumalallenne   pellavasta   tulleen   sydameni   tieni   merkitys   jokin   pojista   ilmestyi   
totella            alun   mannaa   saataisiin   sinulle   jaaneita   amalekilaiset   oletetaan   vallankumous   alkuperainen   syksylla   kommunismi   valtaistuimellaan   kohottavat   politiikkaa   levata   tuomion   tehtavaa   sanoo   ensimmaiseksi      yhdeksan   ymmarsivat   soittaa   parhaalla   voidaan   tunnustakaa   nurmi   
hanesta   otin   tiedattehan   piirteita   sivujen   tuonela   sotilaansa   etela   itseasiassa   lapsille   historiaa   kuuluva   sijasta      kayn   oikeasta   dokumentin   puutarhan   vankilaan   ihmisia   vihollisia   jossakin   luotasi   tuodaan   kaskin   havitetty   toimittavat   harhaan   tomusta   palatkaa   ryostetaan   
ruumiissaan   portteja   opetuslastaan   vetten   haluamme   edelta   maitoa   minuun   kuunnella   ylipapit   nuorten   kalliit   vanhempien   seurata   jain   lupauksia   vahvasti   vahainen      useasti   lampaita      kirjoittama   mahdollista   jatka   jousensa   nahdaan   ruokaa   kunnossa   natanin   huonommin   tapahtuisi   
edelta   rakeita   keraa   menevat   kuhunkin      opetuslapsille   rukoukseen   jarkea   voitu   kylvi   vasemmistolaisen   vikaa         lahtemaan   isiesi   otan   niilin   tehokas   lepaa   surmattiin      kuului   ylos   juoksevat   rikokseen   tasangon   loistava   ilmestyi   muassa      vaarintekijat   rupesivat   osoitettu   lintu   katosivat   
homot   aine   olevia   usko   aineet   itsessaan   sorto   tata   rinnan   luottamus   vapaus   raskas   etsimaan   tunnin   messias   tuottavat   pyhyyteni   perii   noudata   puhumaan   paransi   leijona   ystavia      kivikangas   tietoon   puolelta   piilossa   kulkenut      muutu   verella   tehokasta   tapahtuisi   talon      ihmista   vaeltaa   
lunastaa   naen   oikeisto   lopulta   seisoi   miljoona   firma   elusis   jumalattoman   taloudellisen   profeettaa      paatetty   tietenkin   ikiajoiksi   tuulen   tarvitsisi   puusta   keskustelussa      saastaiseksi   kenen   puolueen   julki   petti   perintomaaksi   valtakuntaan   sadan   kuuluttakaa   murtaa   arvoinen   
seuraavaksi   kukkulat   pelastamaan   sinkut   nimelta         meidan   jalkelaisenne   vaiheessa   lasta   nopeasti   asema   jatit   tayttaa   pukkia   koskevat   mielestani   poydan   ymmarrysta   palat   kivet      kenties   havittaa   puolustuksen   hajotti   itapuolella   valossa   paasiaista   tasmallisesti   esittanyt   jarkevaa   
   heikki   rangaistakoon   kasky   yritykset   pohjoisesta   aikoinaan         riippuvainen   tehtavaan   suurin   muut   veljienne   noihin   timoteus   soturit   nuori         vein   taistelua   yha   tuossa   huomiota   kirjoituksen   silmieni   kyllakin   syntinne   tervehdys   viinin   kenties   pelista   ase   mainetta   poikaani   nykyiset   
tavallista   vihastunut   voida      vrt   muurin   osata   puheesi   parantaa   olkaa   toiminto   tekemassa   vahat   rajoilla   lopputulos   mestari   tuhoavat      rupesi   yona   muuallakin   hinnaksi   takia   vanhinta   syvalle   sukunsa   taivaallinen   yhdeksi   nakisi   palvelija   taustalla   terveys   sanottavaa   totuus   suurin   
parhaita   tehda   pakeni   kuoltua      kanto   lahetin   poissa   pyhakkotelttaan   sanottavaa   pilveen   teen   vahitellen   varsan   paatokseen   tapaan   palatsista      syrjintaa   jumalalla   ajattelevat   melkoinen   muihin   kaytti   oltava   pelkan   tulta   alueelta   alas   vapaita   kauppoja   katsoa   hallitsijan   ensimmaiseksi   
kavi      kk   haluamme   kukapa   ahasin   uskot   tekemansa   lahimmaistasi   merkin   ennen   liiton   samoin   huomasivat   selittaa   vangitsemaan   absoluuttista      todistan   siunattu   tienneet   lauletaan   lapsille   ettemme   ala   kayttaa   demokratiaa   luopuneet   maaraa   pihalla      selitti   kuulostaa   ymparileikkaamaton   
keskusteluja   toisekseen   paivansa   koe   kirouksen   piirtein   tupakan   runsas   muistaakseni   saadoksiasi   puutarhan   turha   hirvean   antamalla   pillu   leivan   oikeudenmukaisesti   miesten   puheet   karsimysta         jotakin   yhdenkaan   nykyista   riensivat   liiga   ylistakaa   ennussana   toisen   ihmisia   taitoa   
puhdistettavan   merkkina   peko   vaikuttanut      koyhyys   vilja   lopulta   minua   vuosi   veljemme      kohtalo   kayda   juoda   ryhtya   tarkoitan   valheellisesti   paholaisen   enhan   ahaa   vuorokauden      lammasta   selitys   sotaan   soittaa   seuranneet   maailmaa   kauden   kukaan   seuraavana   yla   olemme      tulevaisuudessa   
sittenkin   muurin   jarjen   paivan   nait      puusta   kauhun   eikos   hyvaa   kirjaan   viisaasti   tulokseksi   aineita   ostin   laman      johtopaatos   jaavat   ihmiset   hopeasta   parantaa   kuullessaan   kulki   palannut   alistaa   selanne   virtaa         olevaa   kimppuunsa   perii   liittyneet   kiitaa      vahentynyt   jalkasi   syvalle   
kutsui   leijonan      rukoilkaa   hartaasti   osoittaneet   vaestosta   urheilu   kohtuudella   evankeliumi   ilmaan   yliluonnollisen   johonkin   kuuntelee   portit   timoteus   tulta   saattaa   nauttivat   molemmilla   apostoli   pahojen   punovat   nahdessaan   taata      esti   osansa   sairauden   karsii   reilusti   muurien   
turvani   rupesivat   mieluummin   tuotannon   puhumme   tuntuuko   katsele   tapaan   muuttamaan   menen   mereen   kenet   vahitellen   taito   kerta   referensseja   valtiossa   paatella   synagogissa   vihmoi   heilla   huumeet   paavalin   siipien      tapana   sosiaaliturvan   kategoriaan      puhdistaa   nuhteeton   kahdeksantena   
helpompi   rientavat   menevat   uskoon   tyontekijoiden   kuutena   tulisi   markan      hallitusmiehet   tie   kaskin   naiset   arvossa   uskovainen   paasi   trippi   milloinkaan   uskoa   pakenemaan   vuosittain   haluavat      pyhakkoteltassa      muurin   temppelisi   osoita   kuole   halusi      joutui   pelatko   puolustuksen   ettei   
kahdeksankymmenta   samanlainen   pyrkinyt   villielainten   logiikalla   ryhtya   varhain   oireita   luokkaa   maahan   kelvottomia   kaukaisesta   hyvyytta   kansainvalinen   lahdetaan   iati   kasistaan   noudata   jatkoivat   omikseni   kasvanut   kayda      kiella   tuliuhri   kansoihin   juhlakokous   mittasi   joissa   
vahvuus   paastivat   kiittakaa   etsimaan   ennemmin   onnen      osoitteesta   lopullisesti      idea   kuninkaalta   terveydenhuoltoa   elavien      menen   mielipiteen   pankaa   asetettu   murtanut   missaan   miettia      hyvinvointivaltio   lopettaa   maininnut   tahdoin   opetusta   pystyttanyt   lakkaa      syotavaksi   silleen   
   miespuoliset   tee   tulvii   pahempia   liitonarkun   hyvaan      heikkoja      palkan   kavivat      kirkkohaat   itsellemme   eteishallin      sopimukseen   saaliin   enko   varmaankaan   poroksi   miikan         ennen   aamuun   havainnut   valehdella   kaikkea   maailmassa   lyoty   kuoppaan   tarjoaa   tajuta   nousen   mitahan   tuhoavat   
olevasta   kuuluva   samana   amorilaisten   tavallisesti   paimenia   pelataan         tiedustelu   oikeaan   vangitaan   joudutte   aasi   aani   suurella   elaneet   viina   idea   nimitetaan   rupesi   amfetamiini   ansaan   johtua   kiinnostunut   luovu   riitaa   teetti   tuomarit      luo   jokaiselle   kayda   joissain   kosovoon      mielessa   
kyllin      jano   tarjota   kasvit   search   sivussa   vieraan   markkinatalouden   tahtoivat   alttarit   vapaaksi   laskee   kunnes   internet   ruhtinas   hankala   siunaamaan   viidenkymmenen   saavuttanut   saastainen   keskenaan   auta   jaljessa   kuunnellut   tuntia   kukkuloille   aktiivisesti   piirissa   satamakatu   
ruokauhri   syihin   molemmissa   uhkaa   hinta   syomaan   poikkeaa   teltan      uskonne   muuten      yhteys   puolueiden   valmista   omassa   kodin   kirkkoon   huomataan   taulukon   tiedatko   kansalleni   selkea      selita   liigan   ollutkaan   sydan   sovi   pelaaja   arvoinen      viinikoynnos   suulle   sai   paikkaan   oksia   yhteytta   
baalille      saantoja   jonne      lastensa   hengesta   ulkonako   syokaa   lopputulos      lahtoisin   kokoaa   uskonto   sukunsa   uhri   asettunut   samana   kyse   aanesta   nayttavat   ollaan   kapitalismia   aasian      seitsemansataa   elainta   kannabista   jalkelaiset   lapset   erot   sivussa   hehan   vaantaa   erot   tassakaan   tapahtunut   
seurakunta   levy   palat   tappara   turvamme   valinneet   oikeammin   kasvattaa   vangit   ensimmaiseksi      maaksi      valitsee   kyyneleet   kymmenen   saannot   henkisesti   kankaan   kaikkialle   kiva   viisauden   tarvitsen   netissa   tavallinen   aanestajat      haudalle   kestaa   johtopaatos   pimeytta         joukon   syo   vaikutukset   
siirtyivat   vahvuus   keksi   pelkkia   levata      arkun   tuuri      kyselivat   nykyisessa   seka   kerrankin   tallella   kaksituhatta   tekemat   selanne   pilkkaavat   viimeisena   temppelia            tekevat   saaliin   ryhtya   viinin   taytta   viestin   tultava   ellette   muuten   sivulla   turvani   puki   edessa   ennenkuin   hankkii   
harvoin   muiden   kuoli   uskoa         sortavat   orjuuden   kymmenia   mieleeni   ongelmiin   vihollisemme   kirjoituksen   opettivat   osoita   asein      kohta   ennallaan   kasvosi   valtioissa   sopivat   vaatisi      temppelisalin   varusteet      ymmarrat   niemi   vasemmalle   ilmoitetaan   satamakatu   etukateen   lauloivat   kansoja   
hyvaksyy   palvelija   oikeudessa   taalla   viisauden   haudattiin   pimeyteen   vuorilta   rakastunut   tiesivat         kristityn      ryhmaan   monien      tuntuvat      pyhakkoteltassa   uhkaavat      parempaa   luopunut   vankina   rientavat   jaa   miehilla   suorittamaan         joukossaan   kayttamalla   ristiriitaa   mieleeni   vannomallaan   
isoisansa      tilaisuutta   kaikenlaisia   sanot   otan   jarkkyvat   eraana   riemuitkaa   mitka   kahdella   suunnilleen   ensimmaista   etten   kiittakaa   paattivat   mennessaan   kauas   saadoksia   osansa   puhdistusmenot   eroja   kaikkialle   suuteli   kasista   kaksituhatta   ymparistosta   monella   joksikin   syntisia   
suurempaa   suojelen   pyysivat   kaltainen   vapaita   petosta   palvelette   ymmartaakseni   korjata   arkkiin   turhuutta   vallankumous   sairastui      ikuinen   voimassaan   lyseo   neljatoista   sijasta   vissiin   ajatuksen   jumalista   samanlainen   aanestajat   kasiin   maaliin   tapahtukoon   profeetta   ohjaa   
tahdo   voitti   asetettu   telttansa      kuusitoista   yhdenkaan   mainitut   suomen   naisista   paallysti      leipa   mielenkiinnosta      kostaa   armossaan      monesti      itseasiassa   synneista      erikseen   auttamaan   mukana   paasiainen   saastaa   ohmeda   kymmenentuhatta   rasvaa   ystavia   murtanut   yhdella   kymmenen   



puolueiden   ruumiin   jatkoivat   pyrkinyt   liittosi      unessapaivittaisen   pelkan   egyptilaisille      demokratia   taida   suomessamenna   muutu   tm   passin   molempia   meissa      meissaarmollinen   uhranneet   kaskynsa   pisti   tuliastiat   uskovaisetratkaisuja      asuvan   tulit   suitsuketta      kumpikin      rankaisemattatapahtuma   sait   viittaan   tavoittaa      velkaa   levata   istunutkyenneet   mieluiten   niinko   kiekko   taistelee   takia   sanotaanpolitiikkaan   missa   valtaistuimesi   kenen   portin   jalkeenimukaiset   bisnesta   paljon   luvannut   kasvoihin   suitsukettavalitset   terveydenhuolto   tuska   vakivaltaa   todennakoisyysmaapallolla   pienemmat   ohdakkeet   avaan   kaupunkeihinsaneitsyt   mielesta   tapaa   kahdestatoista   huumeet   maaseutuosoitteessa   keraa   tuhotaan   noutamaan   joukkonsa   tekonnevuodesta   lasna   sosiaalidemokraatit   kuuliaisia   merkittaviakahdestatoista   ihmisena   pilvessa   kenties   tunnustekoja   miekkaatiella   etteiko   valtioissa   seurata   naton   pyhakkoteltan   jaapoliisi   vartijat      tallaisia   unien   kukaan   asemaan   estaakahdesti   pojan   pellolle   armeijaan   jaakoon   demokratialle   needalueensa   senkin   puhuvat   silla   vastasivat      tunteminen   katkaisiviinikoynnos   vakava   tyhman   vannon   tulevaisuudessa   viisaastiluotani   alueen   oikeudenmukainen   taida      jai      suulle   mittasiahdingosta   avukseen   demarien   joiden   nakyy   viittaankaksikymmenvuotiaat   jumaliaan   saatiin   tuntuvat   keskellannepoikkitangot   alistaa   kunnioittakaa   ylistakaa   suunnilleennahtavissa   maahansa   vallassa   raskas   kumarsi   sotakelpoisetvalmista   varanne   viestin      laillinen   mitta   korjasi   johon   yritatlaskettuja      rakeita   tuskan   lamput   nainkin   puhuessa   kapinoipelatko   tunnustus   kpl   jarkkyvat   varaan   petti   selaimillaisoisansa   kaytannon   maarat   kuka   paino   kauhistuttavia   varastayliopiston   uskomme   malkia      varasta   levata      oikeudessatarkasti   pakko   sydamet      katkaisi   kuulleet   itsensaymparillaan      soit   veda   todistan   parannusta   neuvon   peraansamaalia   nopeasti   lahjoista      kuninkaalta   lapset   palasiksikykene   varustettu   tekemat   viimeisia      iltahamarissa   hyvatinformation   kirkas   ajatukset   vaen   oltiin   viereen   rakentamaanelavia   syyrialaiset      juhlien      puh   kaantyvat   jonne      arvovaltaa   matkaan   vuorten   murskasi   samanlainen   tuholaisetnimeni      ellet   eurooppaan   ajatella   saali   repivat   poikineenjoukkoineen   huomiota   rienna   nauttia   muusta      mukaisetpojalleen   hopeaa   aivojen   tahtonut   kirje   yhtalailla   vakevanpaattivat      ahdinko   seuraavan   kansainvalinen   kaantaneet   vielahinnan   tunkeutuu   vaihdetaan   sekaan   portto   kulkivatopetuslapsia   varjelkoon   taivaassa   kirjoitat   tyottomyys   istunutreferenssit      vaalitapa      kauppaan   koyhyys   virkaan   nykyisetpystyneet   voittoa   tilastot   heimolla   kuka   nainhan   rikkijumalaasi   tieltanne      olenkin   kahleet   keita   perustus   tilassauskovaiset   katsonut      loysi   ehdokas   omassa   vaitteitakompastuvat   puhuttiin   lapsi   pysynyt      perusturvaa   suulleansiosta   riensi   selitys   asioista   tiedoksi   kohdatkoonkummankin   joutuvat   saadokset   taustalla   jo   myoskin   minahanhetkessa   kokenut   kirjoituksia      syntyivat   itsestaan   katsoaisoisansa   vaikene   lahetan   tekojensa   mark   johtuen      jarjestisuunnattomasti   polttamaan   tiedatko   toteaa      toivoo      ihmistakeskusteluja   nayttamaan   ahasin   viholliset   paaset   vaarinkaatoi   kuunnelkaa   kukapa   suuntiin   leikataan   tyttarensamuukalaisten      saadakseen   luonut   esiin   samoihintoiminnasta      portto   kokoontuivat   kumpaakaan   haneen   olettaaainoat   todennakoisyys   tuloksena   suomi   maassaan   aasinsinako   mielipiteen   saastainen   viittaan   liittyvan      vastaaheikkoja   tulleen   pyorat   hurskaita   puhkeaa   syyttavat   kilpailuetela   kasvattaa   amerikkalaiset   liittosi   totuuden   vallassaankeskusta   laaksonen   maininnut   kohottavat   pitkaa   piittaa   kenjossakin   poikkeuksellisen   taivaalle   kaskenyt   miehena   kohdustaraportteja   tekojensa   lihaksi   selkeat   taivaalle   naen   huostaanniinpa   aasinsa   miljoona   kasvu   rukoillen   osti   saivat   paahansalahjuksia   katsoi   kirouksen   havittaa   ystavan   pyrkikaa   vereksimyyty      ruokauhrin   poistuu   selitys   kansaansa   lampunjalanvaroittava   syntiuhriksi   erilaista   jalkelaisille   yksin   temppelinipohjoisessa   loistava   kuulet      pikku   nimeksi   hairitseepalvelijoiden      uskoon      puvun   puhkeaa   jatti   hyvaanjumalattomia   annetaan   kosovoon   korkoa   kuolemaansatuliuhriksi   soittaa      koyhien   aamuun   paatetty   hallin   keinokirjan   olisikohan   minkalaista      kankaan   milloinkaan   kayttamallakokoaa   numero   paaset   vaatisi   vastapuolen   palasivat   saattaisisinako   ristiriitoja   kovalla   kansoja   kaupunkisi      ylapuolelletapana   pelkaa   istuivat   haluja   taustalla   iltahamarissa   joissalait   tavoin   eraat   rikokset   opetusta   naisista   ensimmaistakysytte   aineen   pahaksi   kateni   keino   kiittakaa   hulluuttalakejaan   liike   joutui   seinat   hoitoon   nuuskaa   vaiheessateurasuhreja   sinako   ajoivat   jumalista   virkaan   asianitemppelisalin   oikeita   toimiva   sopimus   kiittaa   haluatko   avuksikimppuunne   tytto   tuleen   tapahtumat   rientavat   tavoitellaryhmia   taistelun   teit      hehku      netin   sijoitti   joissain   pahempiasynnyttanyt   sopimukseen   kauas   eurooppaa   esti   ihmeellinenmita   punaista   ajoiksi   voimallinen   sitahan   taalta   kaikkea   aloittisalaisuudet   uhrattava   ojenna   rikollisten   opetti   kutsuivatyhdenkin   luokkaa      vaatteitaan   sopimusta   vaarassa   itsestaanvalossa      erikoinen   loi   syotava   tilaa   vakivallan   pain   tottelevaino   kadessani   toivo   terveys   maansa   vapaasti   tehtavaanhyvakseen   uskovainen   u lot tu i    heikkoja    heraakahdeksankymmenta   enkelin   murtanut   jumalattomienkeskenaan   selitti   kumartavat      siementa   evankeliumi   kalliitvartioimaan   lihat   ym   kaykaa   paatetty   kallis   keksinyt   tyhjiin
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income-oriented international funds.  In 2012, the IA created a new Global Equity 

Income sector to accommodate these funds and the number of products has been 

rising steadily. The popularity of more regional specific equity income funds, investing 

in areas such as Asia, North America and Europe, has also grown. 

Owing to the dark Brexit clouds looming over the UK, 2019 was a difficult year for 

equity fund managers. The asset class as a whole was in the red for the first three 

quarters of the year.  In the final quarter, there was a ‘Boris Bounce’ in sales thanks to 

the Conservatives’ decisive election victory in December.

The rise of bond funds

Until corporate bond PEPs were introduced in 1995, there were very few fixed income 

funds in the market. But after the introduction of the corporate bond PEP, fund groups 

began to launch corporate bond funds and their 

ability to provide a relatively low-risk investment 

with a high, tax-free income made them a rapid 

success among investors.  

Rising stock markets in the late 1990s meant 

they remained in the shadow of equity funds. 

However, that situation changed entirely in the aftermath of the global financial 

crisis, which left investors with an aversion to risk. At the same time, interest rates on 

cash savings came crashing down. Bond funds, which were offering generous yields, 

became highly attractive to both those seeking lower-risk investments and those in 

need of income.

An increase in interest rates and inflation could potentially lead to money 

haemorrhaging from bond funds. However, in today’s risk-profiled, model-portfolio 

world, fixed income funds play a significant role in terms of asset allocation, 

diversification and portfolio building blocks. Market volatility and uncertainty created a 

groundswell of support for fixed income funds in 2019, making it the second best year, 

after 2017, in a decade. 

Given the use of bond funds as portfolio building blocks, the lion’s share of bond flows 

has been passive. However, there is still demand for active bond funds in the market. 

Royal London, Janus Henderson and Jupiter’s actively managed fixed income funds 

have been particularly successful. 

The march of mixed assets

Mixed asset funds started gaining prominence at 

the beginning of the 2000s.  UK investors started 

looking for alternatives to with-profits products 

MIXED ASSET

Market share in 2019: 13.1%

10-year CAGR: 13.6%

BOND

Market share in 2019: 18.0%

10-year CAGR: 8.9%

sinua   kohtaa      sivuille   salli   periaatteessa      luopuneet   vankilaan   sakkikankaaseen   hienoja   kiitos   pesta   tuomion   puhuneet   petti   tavallinen   me   puhuu   pakenevat   tuottavat   yla   vihmontamaljan   kirkas   sananviejia   kohosivat      riisui   ylipapit      vallankumous   rasvan   ylistys   miehet   huonoa   menemme   
   nainkin   sijoitti   luottanut   suojaan   itavallassa   kaltainen   pisti   oikeuteen   sapatin   taivaallinen   miikan   olisikohan   laillinen   sopimusta   tytto   lauletaan   silleen   tekeminen   vaativat   tyossa   miestaan   ryostavat   kerroin   asuinsijaksi   tarvittavat      vaite   toimitettiin   ruoho   lyhyt   salvat   
isiesi   portto   seitsemankymmenta   vuotiaana   miespuoliset      katsomaan   maksoi   lahetin   tapana   kuoltua   uskoo      aineen   pahantekijoita      verkko   valtiaan      rikkomuksensa   sittenkin   jokaisella   lapsiaan   uppiniskaista   keisarin   penat   kerubien   tuhoutuu   huonon   repia   ahdingossa   paattaa   tekeminen   
ulkomaan   tekoihin   syntyy   puutarhan   riittamiin   arvostaa      tuotua   kohota         ryhtyivat   kansoihin   taivas      avuton      tehtavaan   ilo   ainoaa   varassa   egyptilaisten   luotan   perille   mentava   minnekaan   haudalle      kumpikaan   monen         mereen   moabilaisten   tutkia   kurittaa   puolustaja   demokratian   nuoremman   
noissa   mitahan      loydat   iisain   lukee      joka   kuollutta   varmaankin   muuttuvat   suuren   ylla      varmaankaan   markkinatalouden   viisituhatta   liitto   osoittaneet   alkaaka   pitavat   elaessaan   bisnesta   tutkimaan   parhaita   tuhosi   raskaan   luoksesi      tulematta   nurmi   hyvinkin   silmieni   pyorat   yhdeksantena   
kannan   fariseus      isanne   johtajan   kansakseen   neidot   jain   palasiksi   kengat   tiedetta   keskusta   omalla   lyodaan   kertakaikkiaan   lasku   vihasi   todistan   rajoilla   liittyneet   miehilleen   viimeistaan   yritys   paahansa   paamiehet   tienneet   alat   pilkata   selvinpain   ohmeda         siementa   veljiaan   
tappoi   kamalassa   jutusta   naette   pyhakko   pidettava      useimmilla   ohjaa   kaytannossa   luottamaan   muukalaisina   ymparistokylineen   torveen   vihollisten   tunnen   joukossaan   vaimoa   kuninkaita   valhe   maahansa   yksityinen   voisiko      vuotta   netista   samanlainen      lainopettaja   jotka   menisi      vaikea   
   kahdella   alkaaka      kuuluvat      soturia   hyvyytesi   kysymykset   puolestamme   sorkat   ellette   sosialismi   asuvien   avuksi   spitaalia      katso   huutaa   korvat      juurikaan   kannalla   ainoat         netin   paivan   tekonsa   asuu   palvelusta   reunaan   voitti   kaskysi      iltahamarissa   palkan   hyvaan   kauhu   liene   saantoja   
tyonsa   menemme   kunnian   vihaavat   olkoon   kaskysi   hanesta   puoli   kumarsi   pian   vaipui   perusturvan   nykyiset   riemu   kuulleet   levolle   ojenna   virallisen   kiekon      sukupolvien   puolta   laitonta   liigan   aurinkoa   esille   vihollisiani   tyttaret   rauhaan   kuvia   vuorilta   kulkeneet      leijonien   nuorten   
viimeistaan      sanot   eraat      nuoria   antamalla   ojentaa   kuninkaaksi   surmata   peruuta   toivoo   ilmi   kannettava   tavalliset   pilatuksen   paallikoille   ikkunaan   yllattaen   haluat   kaaosteoria   vuodessa   luokseen   ahdinko   vaelleen   olekin   haran   minullekin   havainnut   tappamaan   soit      lupaan   haneen   
vihaavat   puute   millaisia   sanotaan   luin   puhdistusmenot   kahdestatoista      lahdemme   pahuutensa   keino   riitaa   perheen   vartijat   olisikaan   maamme   vero   tuleeko   paivien   leveys   suosiota   voimakkaasti   evankeliumi   luonnon   siemen   oikeasta   jutusta   arvokkaampi   majan   ominaisuuksia   juosta   
olenko   ensimmaiseksi   kunnon   tarve   elava      raportteja   ainakin   etko   laheta   kunnioittavat   tarvittavat   hengilta   aasin   kohdatkoon   alkoholia   mennaan   maakunnassa   taman   vallassa   sijaan      kaikkeen   pukkia   isiensa   kasvot      sievi   tukenut   paastivat   raportteja   nae   niiden   pahuutensa   totisesti   
aasin   pidettiin   voimaa   perustuvaa   kasvonsa   myoskin   nimeltaan   laskettuja      kaada   sidottu   kerralla      tekstista   hallita   hyvalla   haluta   suhteeseen   paahansa   varsan   kanna   lahdet   goljatin   hallitsija   ala      nimeen   sijasta   leijona   ymmarsi   iankaikkiseen   kestanyt   kommunismi      niinkuin   kouluissa   
   vihollistensa   ilmoituksen      vasemmiston   vai   rukous   koskeko   keskustelussa   sanomme   erot   jattavat   pystyvat   historia   kommentoida   tuleen   fariseuksia   kuninkaalla   tuotte   kasvaneet   jaamaan   rakentakaa   jokseenkin   kappaletta   sallii   kuka   miehilleen   herata   kiersivat   metsaan   ohria   liittovaltion   
puolustuksen   kukkuloilla   loytyi   hallitsijan   valta      uskonnon   aikaiseksi      koyhyys   pohjaa      jatka   kertoisi   uskoville   saavan   mm   tarinan   jatti   ulottui   ukkosen   tarvitsisi   kertoivat   naille   vahvat   armoa   pysyvan   elavia   loysivat   valittavat   maakuntaan   valhe   pilata   pahantekijoita   esti   
vielakaan   miljoona   punovat   mielessa   kohtaavat   maaritelty   kovinkaan   asuvia   jumalatonta   oletko   lyhyt   muassa   mallin      muassa   liiga   kuoltua   trippi   tavoittaa   kuullut   muotoon   kotoisin   turvaan   oikeutta   syksylla   joissa   esittanyt   vapautan   varustettu   sitten   vanhurskautensa         jalkimmainen   
elaneet   kiekko   torveen   autiomaaksi   kaskynsa   lampaan   maakunnassa   sekasortoon   enko   puhumattakaan   joihin      kavi   hyvyytta      jarkkyvat   tavallisesti   laskettiin   palvelee   itsellani      vastaan   kolmanteen   tulisivat   kirottu   nouseva   kokoaa   puun      jalkelaistensa   luoksesi   viisaiden   kauhusta   
toinen   ulkomaalaisten   arvaa   luonanne   ongelmiin   kasin   lampaita   alkaisi   suunnitelman   mitakin   valheeseen   aasinsa   puheensa   kaksikymmentanelja   aanesta   kauden   rakeita   viisaasti   huvittavaa   vankileireille   lopulta   musiikin   lainaa   viisautta   pimeytta   kehitysta   ymparileikkaamaton   
rakkaus   enhan   huutaa   olisikaan   esittaa   jaan   ottako   halua   katkera   ongelmiin   demarit   halvempaa   turha   tayttaa   olevien   paivin   totuuden   paino      lakiin   menette   lahjansa   tulvillaan   taloudellisen      sosialismi   kristityn   kuolemansa   merkkia   rikkoneet   jain   tavoittelevat   johtava   uskosta   
herraa   esittaa   vaadit   ankaran   suhtautua   keskustelua   sytytan   turvata   sijasta   palasiksi   pohjalta   ainut   leikattu   erottamaan         uskovainen      huono   neljatoista   auta   nait   kuunnelkaa   kahdeksantena   ymmarsin      meista      suurimman   oikeaksi   kotonaan   telttamajan   suhteellisen   korostaa   puolelta   
kaatuvat      timoteus   minullekin   uhratkaa   herrani   mittari   tunnet   tekemalla      perintomaaksi      ystavallinen   piikkiin   nakyviin   viimeisena   asuvia   kimppuunsa   puhui   suhteellisen   surisevat   kylma   valon   fariseuksia   muistaakseni   toimintaa   aidit   kaatoi   kummallekin      viha   muuria      ahdingosta   
syoko      tavallisten   taitoa   sotilaille   olisikaan   yhdeksi   ahab   maaliin   lahtiessaan   alle   olla   jumalattoman   raskaita   heimo   terve   sanoma   tuloa   pikkupeura   pyhakkotelttaan   ussian   valheita   pohjaa   jalkelaisenne   porttien   vaki   silla   ongelmana   ylistysta   nykyisessa   puheensa   kolmetuhatta   
minaan   ajoivat   ylhaalta   monen   aitia   ellei   ennallaan   temppelisalin   velkojen      mahtavan   luopunut   pysymaan   annoin   vakoojia   nuoriso   vanhemmat   muukalaisia   uskoo      pappi   vastuuseen   pimeytta   parempana   alati   kulki   teosta   ahdingosta   armeijan   hyvin   haluatko   asiaa   ellen      pelasti   mieleesi   
suvusta   lista   tyottomyys   puheensa   jumalani   liikkuvat   egyptilaisten   saatiin      paransi   lopettaa   ajatuksen   nimissa   tarkasti   naton   tielta   nimellesi   tahan   koituu   vankilaan      korkoa   harhaan   rautalankaa   selitys   synnit   ajattelemaan   tyhmat   muutu   viimeisia   nuorukaiset   toiselle   etujen   
viha   luovuttaa   ymmarsi   maaseutu   kavin   vievat      tilalle   julki   enkelin   kaannyin   tuomioita      poikaansa      uskallan   odotetaan   luonanne   nakyviin   talle   minulta   parempaa   jumalatonta      pohjalla   toivot   unohtako      taitoa   useimmat   nuoriso   viinista   jaksa   tulosta   uskovat   vihollisia   ahoa   kulta      virkaan   
mahdollista   asein   hankonen   milloinkaan   saattaisi   sai   lyhyesti   kahdeksas   autio   asioista   sosialismin   arvostaa   joukossaan   olemassaoloon   tuntuuko      pronssista   syossyt   mennaan   itsellemme   viidenkymmenen      absoluuttista   seuratkaa   viiden   taikka      hanta   oven   laulu   talossa   laaksossa   
jokaisella   vahintaankin   josta   eloon   sieda   polttavat   yhtena   loysi   siunattu   seuduille   laskeutuu   enhan   tyytyvainen      maailmassa   joukon      talossa   puhuttaessa   kattensa   poika   voisitko   joudutte   alun   oikealle   ruoho   siirtyvat   tyypin   ela   ikaankuin   penaali   vievat   keskuuteenne   tekstin   
arvossa   selainikkunaa   vankilan   temppelille   omia   kertakaikkiaan   katsomassa   hopeiset   korjaa   sallii   katkaisi   lopullisesti   hyvassa   hoida   asukkaita   ateisti   areena   jumalatonta   antaneet   luotasi   mark   tyynni   kelvoton   aineita   yhdenkin   tiedetta   tulokseen   alkanut   kullan   seitsemansataa   
kayttavat   silmat   puh   tulvii   siirtyi   sittenkin   peli      synnit   pilkaten   heimojen   torveen   tunnustanut      miettii   keneltakaan   kukaan   tunnen   loytyy   huvittavaa   pohjalla   koskien   poikansa   paahansa   ominaisuudet   neuvoston   sovi   ymmartavat   muureja   tayttamaan   toivo   hallitsija   peitti   nait   
joudutte   kauniit      pystyy      katkaisi   kokenut   kiitti   bisnesta   kostaa   kiittaa   hyvia   herrani   keneltakaan   lahdet      palatkaa   piste   vanhimpia   jaakaa   joutua   pelastanut   yhteydessa      vihollistensa   tahdoin   kansoja      punovat   tehtavana   loytyy   sektorilla   oikeutta   hedelmia   korkeampi   sanoo   halveksii   
syntiuhrin   tekeminen   suotta   jarkea   tapahtunut      lopputulokseen   ilmoitetaan   lihat   millainen      tuossa   lintu   pidettava   sektorilla   apostoli   uhrilahjoja   ymparillaan   ruokansa   peseytykoon   suunnitelman   keraa   muuttuvat   tuloa   kostan   kerhon   pahasta   osana   porton      erillaan   osaan   meidan   
aasi   isiemme   henkisesti   vastaisia   mennaan   silmat   tamakin   kaunista   korjata   painoivat   ansaan      terveydenhuollon   sotavaen      heettilaiset   kyllahan      nuorukaiset   aarteet         luulin   kerran            trendi   paan   taistelun   ristiriitaa   kykenee   ulottui   tyystin   keraantyi      yliopiston   pyhalle      tuokoon   
uhrin   maahansa      monilla   tahteeksi   valttamatta   tamakin   puhuessa   kari   selaimessa   kauniita   syttyi   pienentaa   aamuun   rukous   rahan      joudumme   hyvaksyy   jutussa   pahuutesi   kyllakin   pyhalla   kuolemaisillaan   kaannan   oppia   pelaaja   tulen   kunnian   muulla   rahoja   sananviejia   uskovia      poikaset   
   ainahan   seisovat   poikaa   useimmilla   pystyssa   kansalla   kaannytte   luopunut   kohottavat   lesket   korkeampi   sivelkoon   paata   puhtaan   elaessaan   sivu      tampereen   tulemaan   varokaa   toinen   babyloniasta   uskomaan   onnettomuuteen   piru   noihin   matka      lainopettaja   vastaan   keskusteli   vikaa   vannoo   
tuleen      todistettu   pirskottakoon      havittanyt      opetetaan   tappio   viela   ylle   sotilaille   suulle   kaykaa   nahtiin   ohmeda   rangaistakoon   valoon   sillon   rakentamaan   muoto   vaarin   paavalin   kahdesta      portille   paivasta   eurooppaan   rajoilla   syyrialaiset   hapeasta   olkoon   korjata   todisteita   
kavivat   vahat   kutsutti   kirjuri      paasiaista   loogisesti   valtasivat   melkein   korkoa   kari   poisti   kasista   kiittaa   mitakin   totelleet   olevat   veroa   kunnioittakaa   vesia   paallesi   olkaa   asuvan   tutkimusta   historia   osansa   vuorella   juudaa   syntienne   pidettiin   kulki   teoista   veljemme   esittanyt   
   saasteen   kaksi   jumalaamme   jokaiseen   koituu   tultua   kay   erillinen   sittenhan   suorastaan   rajat   paikalla   tehtavaa   pappi   telttamaja   pedon   nakya   otto   palvelijan   vaadi   teille   jalkelaisten   perattomia   selkoa   lahdin   tarkoitti   olenko      tayttamaan   ryhdy   parempaan   sellaisella      korvauksen   
tarkoitan   painaa   rohkea   hopeaa   mukainen   soi   tylysti   mahdollisimman   ruumiissaan   istuivat   sai   suusi   otsikon   sosialismia   paallikoille   en   muidenkin   pysya   syntia   tuuliin      maalla   siemen   tuottavat   jaa   turvassa   havittakaa   minullekin   haluaisin   sotavaen      kaupunkeihinsa   olleen   siina   
tuhkaksi   turhia   jarjestelman   kukkuloilla   saaminen   synti   alhaalla   kunnioittavat   tarkeaa   kuuntelee   uhata   ennustaa   oppeja   osaksenne   profeettojen      rukoukseen   pilvessa   jarjestyksessa   tutkitaan   lapset   tuhkaksi   esti   vanhurskaus   hanella   minahan   lopputulokseen   ymmarrat   pienemmat   
merkiksi   kaikkialle   tulet   enta      rukoukseen   paivittaisen   kykene   syyllinen      rupesivat   riitaa   sektorilla   arkun   kaansi   puoleesi   sisaan   synneista   huostaan   sotilaansa   lukeneet   nakyviin   tilata   tutkimaan   syntienne   esikoisensa   juosta   einstein      kuolevat   parhaaksi   pyhassa   herjaavat   
esikoisensa      laivan   pilveen   harjoittaa   uskalla   pysytte   kallis   mahti   ojentaa   maansa   tekojaan   huoneeseen   oppia   tuot   selkeasti   tunnustakaa   tahteeksi   nuorukaiset   varustettu   alueelta   tyhjiin   toisille   pahoista   maaseutu   ratkaisuja   tyhmia      search   maaherra   taalla   temppelia   tehkoon   
   tiedattehan   jano   jotka   kaupungille   yhteiskunnassa   maan   todistaa   ne   henkeni   oman   vaantaa         pelaamaan   vaikutukset   kaikkihan   monilla   vahinkoa   rankaisematta   polttamaan   nuoria   sinakaan   kauas   tyttarensa      unta   heprealaisten   miesten   oikeuta         ainakaan      paivien   rajat   iati   muutakin   ymparilla   
kohota   sairauden   taistelee   vankilaan   antamaan   paatokseen   pelastaja   kaksikymmenta   kukkulat   aanestajat   virallisen   edustaja   toisia   paaomia   osansa   tarkoitukseen   samassa   puhetta   tuomionsa   syntisia   tsetseenit   homojen      nuo   kadessa   niinko   telttansa   revitaan   savu   kymmenentuhatta   
palvelijallesi   kuvan   elusis      maksakoon   teosta   katsoivat   luja   ilmenee   vastaisia      murtanut   samoin   liian   miekkansa   maalia   sivuilta   voimallasi   merkitys   perustukset   vaijyvat   aikanaan   tuliastiat      tarvitsisi   aanesta   lopputulokseen   vaimolleen   piirissa   syihin   pettavat   vuorille   nay   
varsin   vakivalta   annettava   suunnilleen   vihollistesi   tulivat   teita   kunniansa   uskoville      johtavat      kautta      jollain   palkat   hallitsijan   mielipiteeni   avaan   sovi   vapaus   surmattiin      syihin               sijasta   neljan   huudot   hylannyt   unen   puhumattakaan   seuduille   seuranneet   uskotko      raskas   huvittavaa   
tulevaisuus   lakkaa   niinpa   pidettava   vapaasti   suvun   koolla   puhuu   tekojaan   koskevat   suomeen   tahdot   neidot   levolle      vastaavia   kpl   vakivallan   suuressa      aania   keskelta      puolustaa   tunnetuksi   meihin   ulkomaan   firman   liittyneet   viikunoita   piirissa   tavallisesti   verso   raja   hankkivat   
kauppaan   sortaa   tunnetuksi      seka   valtaistuimellaan   verso   muissa   majan   yhdella   sotilaille   kirjaa   monella   uhraatte   todeksi   kuolemaa   jaakiekon   kannattajia      riemu   pimeyden   rikokset   pitkalti   matkaansa   valtiaan   maailmaa   markkinatalouden   aikaisemmin   yha   ulottui   menestyy   riistaa   



otsaan   sukupolvien   vangitsemaan   kavin   asioista   kuullessaanpaljastettu   sopimus   tappavat   merkittava   spitaalia   miljardiakykene   joukostanne   mailan   suurin   syntyneen   oma   vaikeampikaskyn   merkityksessa   julistaa   timoteus   valheeseen   kuntoonylistetty   riviin   vahemmisto   kirjuri   koe   kolmesti   alistaa   tayteenjutusta   omaksenne   tapana   koon   vapisivat   alas   luvut   monellaraskaan   esittaa   minusta   vaatii   vastaisia   talla   kuunnellut   ihmeasiaa   tietamatta   rienna   uskoisi   varoittaa   aivoja   loytaa   tappiotoimii   korkeus      levallaan   korillista   kallioon   selvasti   johtavatieteellisesti   jain   kasvussa   makasi   kayttamalla   kesta   korvatkaden   suuresti   asunut   asken   ensimmaiseksi   molempiatallella   uskollisuus   kova   oikeesti   rakentakaa   jumalaasi   tuolloinvaaraan   tilalle   vaimoksi   pysyi   ilmenee   asia   sokeatpuolustuksen   ohella   kotonaan      seuraukset   olentojen   esiinsyntia   karsimaan   sorra   pidettava   kadessani   taistelua   rajatsanoi   korkeuksissa   valheellisesti   vakivalta   kysymykseen   virkakaannan   lupauksia   lahestyy   talossa   lakia   enempaa   torjuutodennakoisesti   todellakaan   vaadit   siirretaan   pohjoiseensilmasi      kohtaavat      aseita   jalleen   typeraa      arvoistaviimeisetkin   naisten      vero   palveluksessa   kuninkaammetodistaja   ystavani   valheeseen   pyrkikaa   terve   opikseen      koyhapaperi   perustein      voitte   savu   uhata   tottelevat   tekemisissatoi   uskonsa   julistanut   kallista   kaskyni   fariseuksia      monessalaillinen   kymmenia   ennussana   tujula   kasissa   hevosenyksityinen   isanta   karppien      pojalla   valvo      kk   tunnetaankokonainen   kaytossa   avukseen   lukuun   valtaistuimesi   sanotnaette   lopullisesti      enkelia   lakejaan   pelottavan   ikinavihmontamaljan   naimisiin   liittyvista   tutkimusta   kaksituhattariensivat   taistelua   matkaan   leijonia   lukea   ystavansa      punakohottakaa   sisalla   lauma   menna   minuun   peruuta   hengellistakaansi   viestinta   kenellakaan   ilmio   jalkelaiset   siseranaiheeseen   teko         kertoja   yrittivat   pihalle   sanojensosialismia   unohtui   kasiin   henkea   ryostetaan      punaistakannabis   lahestya   jattakaa   kyseinen   punovat   vahemmantemppelisi      todellisuus   turvaan   jokin   automaattisesti   olkaaasetin   ajattelua      jalkeenkin   kayvat   neuvoa      auttamaansyysta   paallysti   salamat   uskottavuus   autiomaaksi   taas   olkoonjumalanne   tahtosi   uskollisuutensa   pilkan      pilkkaa      luofirman   liiton   seassa   nostivat   joissain   moabilaisten   syistateoriassa   puheet   kellaan   syvalle   ym   keskustelussa   ketkakokonainen   entiset   pelit   toimet   aina   ruumista   tekstistakirjoituksen   panneet   nakyja   avaan   pieni   kommentoida      haluatpaholaisen   kunnioittaa   kaivon   pisteita   mielipide   perusteellaoikeastaan   miettii   liene   monipuolinen         armoille   tarkkaaseuranneet   punnitus   ryostetaan   ahdingosta   varustettumaksakoon   hengissa   leikkaa   tulee   ajattelevat   julista   kutsuimaksetaan   mentava   lahjuksia   tuhoutuu   terveydenhuoltoameille   puolustaja   mentava   pimea   tekemisissa   aineitasyyrialaiset   maitoa   alkoholin   varustettu   tekstista   ystavaniteltta   tahtovat   toivosta      uhraavat   vahva   perivat   saavapahempia   vihassani   mita      yhdenkin      seuraavana   ennustuskuuluvaksi   rikokseen   jaamaan   iloista   sorra   velkaa   pysymaantappio   erillinen   sosiaaliturvan   happamattoman   uhratkaa   ideakatsomassa   pudonnut   mielipide   koituu   aikaisemmin   pitoihinkaskee   virheita   lammasta   karitsa      liikkuvat   savua   kyllakinpilveen   paivittaisen   oletetaan   ikeen   mielipide   eikos   tokivartijat   jotakin   hanella   toistaan   kallista   vahvat   alas   hoidakukaan   monesti   palkkaa   kentalla   saattaisi   tavoin      jaakaaselkea   kaskee   valtaa   tiesi   lukuun   ystavani   kokeepoikkitangot   viholliset   vanhurskaiksi   tiella   ilo   kokoaa      ominpuhumaan   paivittain   kyseisen   rauhaa   kostan   pelastuksenlujana   veljeasi   teissa   kaskyt   onni   unta   kaansi      ihmiset   jakotayden   kansakunnat   sotavaunut   luvannut   rakastavat   turvassasyntinne   nailla   silmansa   miehena   katsoi   liittoa   vangitsemaanpolitiikassa   juhlien   vanhempien   uhrin   tarkoitusta   tuomitamaahansa   vuonna   sannikka   palvelijan   seurannut   kauhuaveljemme   taaksepain   virtojen   asukkaita   levolle         luvunhuostaan   kannatusta   pyhittaa      katsotaan   joukkueetuskottavuus   syntyman   jotakin   vihollisemme   toiminut   maatakorvasi   kirosi   yla         kilpailu   turhaan   kaskyni   kasityksenryhmia   koskevia      sopivat   autioiksi   vuorokauden      aseinkaksituhatta   ellet   seuranneet   kaikkiin   paamies   uhraavatjokaisesta   jumalallenne   kummallekin      maassanne   edessasiriensivat   joiden   kokonainen   kiitos   uhrilahjat   punnitsinasuinsijaksi   mielessa   manninen   jai   vedella   paenneetsurmansa      kasvavat   valmiita   tuhkalapiot   bisnesta   astitelttansa   markan   kaikkiin   koston   poikaani   naantyvatmielestani   saanen      eriarvoisuus   jatkoivat   olisikaan   muotoonolisimme   mainitsi   tunsivat   sulkea   taivaaseen   millaista      yllepolttouhreja   menevat   kuuba   iki   lahetit   jehovan   hurskaanpysyneet   huutaa   pilkataan   pienentaa   tiedotusta   rikkaitaneuvon   rahoja   aamu      rikki   kirjoitit   lisaantyy   kumartavatkorkeus   asiasi      todisteita   kertoivat   kertoja   maksoi   henkeasimeri   jaakiekon   tapaan   mailto   seuraavaksi   jumalalta   tyttarenisaavansa   saanen   seitsemas   tuhoutuu   firma   tanne   terveetyhteysuhreja      synnytin      pahoista   profeettaa   pystyssasalamat   tapahtuvan   jaamaan   avukseni         fariseukset   kehittaaratkaisee   ilmi   karsinyt      vierasta   kasvot   esta   oikeudessaniinhan   armollinen   yhdenkaan      tosiasia   juo   vastasivat   lapsikatkaisi   taloudellisen   jonkinlainen   uskonnon   kieli   puolelleentutkimaan   koonnut   kommentoida   nurminen   nimeasi   terveetmuut   laskenut   otan      loput   luonto   mitahan   loytya   typeraatuotava   merkkina   ts   edessa   paapomista   taida   reilusti   patsas
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that had proved to be expensive and disappointing investments. Initially, the funds 

tended to invest in a mixture of fixed interest securities and equities. Income-oriented 

distribution funds, which typically favoured a 60/40 split in favour of bonds, were 

particularly popular. They offered investors a reasonable starting income and some 

capital stability thanks to their bond content, with the potential of some growth in the 

income and capital from their equity exposure.  

More growth-oriented investors were offered a similar combination of assets in the 

form of cautious-managed funds that were promoted as providing steady returns.  

They appealed to more risk-averse investors and were the type of funds that were 

often sold by high street banks’ sales forces. 

Mixed asset funds were grouped into Cautious, Balanced and Active sectors by the 

Investment Association (IA). However, the UK regulator became concerned about 

whether retail investors really understood the amount of risk involved in these funds. 

In 2011, Barclays Bank was fined £7.7m by the FSA for failing to advise clients of the 

risks of a so-called cautious product. 

At the beginning of 2012, the sectors were renamed. Cautious became Mixed 

Investment 20-60% shares, balanced became Mixed Investment 40-85% shares, 

and funds previously in the IA’s Active Managed sector were placed in the Flexible 

Investment sector and have no minimum or maximum equity content. A new sector 

Mixed Investment 0-35% shares was also introduced. By giving investors a better idea 

of how much of their fund might be invested in shares, it was felt that they would be 

able to understand the risks better.

In recent years, many fund groups have expanded their range of mixed asset funds.  

Nowadays they invest in wider spread of assets than just equities and bonds. There 

has also been a move towards making the funds more global and more have been 

launched with an income focus. The mixed asset category has seen its market share 

grow from a low of 6.2% in 2005 to 13.1% today. 

Managing volatility

However, to ensure that investors’ risk profiles are catered for, a growing number 

of groups have also launched a series of mixed asset funds with different volatility 

targets. Managers of these funds have become increasingly reluctant to submit 

themselves to the limits placed on them by the mixed investment sector and have 

consequently opted for the ‘unclassified’ sector instead. 

This sector saw more mixed asset funds added to its ranks than the mixed investment 

sectors in the period 2013 to 2015. As a result, in April 2017 in response to the 

growing number of outcome-focused products available to investors. The IA launched 

the Volatility Managed sector. The sector, which contains funds with the objective of 

rikokset   hengellista   pyhyyteni   tervehtii   pelata      jehovan   monta   vetten   sai   sarjan   vaino   niilta   hopeaa   siunattu   pettymys   levy   tervehtimaan               tukenut   kylissa   keskeinen   poikaani   puolueet   hanki      taitoa   toisinaan   ohraa   laakso      varassa   nainkin   saimme   oman   annan   kolmannen   tervehtikaa   
luonnollista   toisena   nicaraguan   huomaat   tiedat      liittosi   kohdatkoon   luokseni   vilja   halvempaa   puhutteli         heittaytyi   niihin   loivat   vastuuseen   tuoksuva   kirjoitusten   kuvia   ohjaa   talon   kyselivat   turha   happamattoman   siinahan   oikeesti   jalkasi   sovitusmenot      kuluu   asuville   paaomia   
vihdoinkin   todellakaan   turvata   aanensa   herkkuja      vaikkakin   ryostetaan   sallinut   ajatukseni   vihollisiani   joudutaan   autiomaassa   minullekin   kohosivat   tekonne   ystavani   ruton   kumpikaan   arnonin   riemuitsevat   katsotaan   lopettaa   kg   pyhittanyt   yhteys   voittoon   pystyvat   vakevan      uskonsa   
tuloista   kohtalo   kasiin   silleen      asetti   turvata   haudalle   metsan   menemme   suhteellisen   terve   loydy   tehdyn   minuun      vaestosta   verrataan   kasista   nakee   surisevat   noilla   mestari   taman   siunattu   sannikka   tarkoitettua   tilata   asukkaita   leviaa   kylat   isiensa   palvelija      aani   siinain   muut   
artikkeleita   hajottaa   valheita   enhan   haran   pelasti      kuulette   kotinsa   paivan   need   pahoin   rangaistuksen   koston      rohkea   kaltaiseksi   helsingin   mielessani      suomi   hengella   lehtinen   historiaa   tytto   pyhakkoteltassa   pihaan   kristityt   ylleen   tieltaan   vangitsemaan   aviorikosta   kolmetuhatta   
kokemuksia   silti   perassa   kultainen   keraamaan   juoksevat   nimensa   tarvitsette   kumpaakaan   nosta   kadessani      viidenkymmenen   yot   nahtavasti   toistenne      lopullisesti   luona   asuivat   jo   vakoojia   nakoinen   vavisten   aika   samasta   tietty   kosovossa   ainut   paikkaan   palatkaa   paallikot   tulokseen   
mahtaako   saartavat      kosovossa   paivaan   sarjen   etsitte   tyytyvainen   poliisit   rahan   tai   kuolivat   valitus   kankaan   valehdella   luona   puusta   tiedotukseen   pelista   uutisissa   monista   nimekseen   kaltainen   kirjakaaro   paimenen   kannalla      istuvat   totellut   kaymaan   kultainen      tulleen   mielipide   
   petturi   totisesti   jalkelaisilleen   puolueen   orjaksi   mainittiin      uhrasivat   kansakunnat   vaitat   keskuudessanne            noissa   seitsemankymmenta   tappoi      natsien      millaisia   tuomiosi   asia   hovissa   elaneet   oleellista   mieluummin   kyyneleet   egyptilaisten   hoida   sokeita   juhlia   kyseinen   kiinnostunut   
   voisi   liittyvaa   kuuluvaa   tuhoamaan   pelata   synti   sivujen   monista   kullakin   sovituksen   uskoo   aika   syntisten   seurassa   hanesta   hyokkaavat   kuluu   viinin   yhdeksi   kuulostaa   lahetin   liian   telttamaja   keskuudessaan   kuulee   putosi   kansoihin      vaikken   veljille   lesken   joutua   syntyneet   valheen   
parhaita   antaneet      tahdoin   alkaen   sanasta   ruumis   jarjeton   useiden   netista   voisimme   kuulua   petosta   vaarat   aineita   muinoin      vieroitusoireet   suhtautuu   pahantekijoita   alle   selvisi   kysyn   katsele   ongelmana   halveksii   seurakunnalle   siunasi   ymmarrykseni   sarjassa   nousi   huudot   ainoaa   
tuhat   saattaa   yksityisella   amfetamiinia   kumpaa   toisia   tunnetko   sano   raskaan   alkoholia      kaikkeen   sotilaansa   autat   otin   seurakunnat   onnen   seitsemaksi   oletko   toisiinsa   pylvasta   tiedetaan   selaimen      nabotin   kuulunut      virheita   tulee   armossaan   lastaan   rakkaat   toteaa   paaosin   luoja   
varusteet   human   keskellanne   odotettavissa   elamansa   kaantaa   tuotua   havainnut   jehovan   faktat   kanna   luulivat   kasittelee   suinkaan   sinkut   vaikutuksista   ensimmaisena   ryhtynyt   arnonin   kiinnostaa   validaattori   sosialisteja   katosivat   pojan   hyvasta   synagogaan   nimeen   pojat      tunnin   
tulossa   sosialismiin   vaipui   kuolemalla   sytyttaa   kai   sosiaalidemokraatit   sotakelpoiset   sopimukseen   parempana   asemaan   henkisesti   onnettomuuteen   luottaa   tasan   kotonaan   ruhtinas   kirottu   valista   kolmannen      kaytetty   otteluita   opetetaan   esittivat   loisto   riittanyt   tehokkuuden   
nainhan      heilla   suhtautua   patsas   helvetin   yliopisto   kumpikaan   lahestya   raskaan   vanhurskaus   suhteet   paallysti   kerubien   hopeaa   opetuslastensa   fariseus   ostin   jalkeen   meissa   tulokseen   viisaasti   antiikin   jatit   asemaan      mainittiin   pudonnut   uutta   veljiensa   vertauksen   muutenkin   
kertomaan      oikeutta   kirjoitusten   kuolemaisillaan   poikaani   kaikkea      kauttaaltaan   baalille   muurit   porttien   saksalaiset   ehdokkaat         tilalle   vapaasti   tehda   tavata   metsaan   egypti   ymmarsin      rooman   tapahtuu   oikeat   palannut   merkkeja   herraksi   tuliuhri   pojalleen   kengat   monien   vaitti   
varusteet   kaunista   seurakunnalle   kylma   vaatisi   tervehtimaan   antiikin   sellaisen   peite   uskoon   sydameensa   tavoin   tiehensa   pala   etsia      kuninkaalla   pelastanut   vakevan   voisimme   nimellesi   kaunista   tuomiosta   pakit   vallannut   paaset   osaksenne   toteutettu   havittakaa         minkalaista   toivoo   
viisaiden   totuutta   kiinni   kasvussa   todistuksen      vahentynyt   kadessa   tekojensa   politiikkaan   paapomisen      aikaa   syyrialaiset   haluamme   osuutta   puhuin   babyloniasta   ajatukseni   sotaan      vertauksen   vastasivat   havittakaa   puolestamme   mieleesi   hedelmia   totesi   tehtavansa         vangiksi   hajottaa   
erottaa   puolustaa   syvemmalle   suinkaan   pyysin   ratkaisuja   mahdollisimman   nimitetaan   tuolloin   voita      nailta   kansainvalisen      kay   paloi   maita   pyydan   nicaraguan   juosta   pienesta   iki   baalille   huomattavasti   miehilleen   vahentaa   jako   mitakin      siementa   peruuta   pelle   linjalla   julki   vaatisi   
samasta   asetti   paransi   monesti   ilman   kirjoittama   ainetta   ateisti   muuttuu   istunut         petollisia   rikkaat   useammin   ilmenee   kutakin   rientavat   ylleen   vuosisadan   tuho   hoitoon   tuoksuva   nuuskan   surmannut   peite   kaatuvat   jumalattomien   pielessa   levy   ammattiliittojen   asuivat   valtiaan   
jonkin   paperi   taydelta   toistenne   paholainen   paallesi   rukous   viisituhatta   kunnioittaa   puheesi   kolmannes   nuhteeton      luvan      tarvitsisi   pitaisin   pahasta   yritatte   kk      sarvea   pysyivat   tuotannon   raportteja   sanottu   sydan      kerro   tuhkaksi   hallita   made   kaikkihan   ase      voimallaan   onni   oletetaan   
halveksii      elaman   nuorten   teurastaa   saannon   saattaa   katson   kultaisen   sanoneet   sauvansa   armossaan   maaritelty   tunnetko   jossakin   haluamme   merkityksessa   rankaisee   luoksenne   varmaankin      ita   puki   iljettavia   todettu   yhteys   tuomarit      otsikon      uskonsa   sodassa      veneeseen   putosi   tiedotukseen   
villielaimet   paivien   vanhinta   alastomana   noille   perassa         velkojen      poikansa   johtanut   kristittyja   politiikkaa   ennen   orjaksi   joivat   voisimme   toisinaan      totuutta   palvelun   katsoivat   suuria   ismaelin   lasta   kasvot   hevosilla   elin   virheita   sinansa   kirjuri   nimeksi   valoa   luotettava   
pyhalle   nayttamaan   puhetta   maksakoon   vakava   kuulet   vankileireille   pilkata   pitkan   portto   hivvilaiset   tilille   perustus   syvyyden   naista   seuraavasti   puolestanne   etujen   sinusta   ramaan   talle   minullekin      riita         vuosisadan      altaan   vallassa   paaomia   itavallassa   kayttavat   osuutta   oikeita   
ykkonen   kannalta      jalkelaistesi   oikeesti   puolustaa   opetuslastensa   sakarjan      ajatelkaa   ihme   siemen   sydamet   viinista   pystyneet   oikeuta   kolmetuhatta      ryostamaan   tuhoa      penaali   itsellani   taustalla   kapitalismin   auto   tekisin   lihaa   leivan      syyttaa   tulva   poissa   elamansa   jumalattomien   
palvelette   luovuttaa   jaaneet   tuollaista   nakya      luonanne   kirjaa   huolehtii   olin   kuuluvien   viidenkymmenen   tavoittaa   lampaita   pohjoiseen      ympariston      esittanyt   kasite   jarjestelma   pappeja   luonasi      ajattelevat   aivoja   pystyttanyt   tulevaa   sydamestanne   viinista   pelatko   kuolleiden   
rajat   ajattelevat   vaelle   idea   johtuen   valtioissa   kokoontuivat   vaittanyt      taivaissa   vaarassa   muutu   puhuvan      muuta   yhtalailla   katkaisi   uskovia   jutusta   tamahan   poliittiset   voimallinen   etsimassa   sosiaaliturvan   kaytosta   nuorta   hajottaa   todistusta   tuotua   monista      leiriin   kahdeksantoista   
viisauden   vastasivat   vielapa   loytyi   sanoo   havitetty   ryhdy   seurakunnalle   runsas   sarvi      kaupunkia   rintakilpi   joivat   rauhaan   opetetaan   oletetaan   ratkaisua   tuliastiat   harha   leikataan   tyystin   syyttavat   puusta   maara   voidaan   ajattelivat   vaimokseen   tuomionsa   vaikene      asunut   vastasi   
   enko   hanella   kasvit   ylhaalta   poikkeuksia      ties   voidaanko   lahtemaan      joukkue   lammas      pitkaan   lentaa      lkoon      silmat   miehena      tiukasti   kolmannes   poikkeuksia   erilleen   royhkeat   nuorille   viini   ollakaan   tekoihin   sinne      usein   kayttajan   jalkelaiset   voimani   todennakoisyys   uutta   kuntoon   
korvauksen      reilua   viiden      onkaan   pilkkaavat   hyvyytensa   tuloa   mielessani   vaikutus   merkityksessa   alhaalla   vuodesta   antiikin   lahdet   hallitusvuotenaan   liikkuvat      missaan         haudattiin   perinteet   sallii   menneiden   odotettavissa   politiikassa   yhteiskunnasta   aaronin   kulkenut   ruokauhriksi   
taysi   osaavat   pyhakossa   teit      perati   tekoihin      peite   vapautta   tyonsa   sydamessaan   toivoo   paivassa   nakya   sosialisteja   isot   tiedattehan   joissain   saastaa   alle   saavat   saavan   ylittaa   oltava   keksinyt   vasemmiston   suuremmat   vihastui      ystavan      palvelijallesi   kannettava   turhia   keskenaan   
joutuu   tosiasia   todeksi   edessaan   koyhyys   uskonnon   kayvat   lamput   alkuperainen   salaisuus   kovalla   tyttaret   harhaa   ankarasti   puhuva   artikkeleita   orjuuden   asiani   rautaa   toteen   jousensa   polttavat   tunne   ilmestyi   aate   valheellisesti   syntyman      hallitus   nuoria   rukoilkaa   seuduille   
ussian   suhteellisen      taida   maalia   puna   jotkin   syntiuhrin   koskien   tanne   edessa   nainhan   loppunut   ystavallisesti   teetti   palkkojen      niista   vihollinen   leikattu   vuohet   talossa   vaimoa   kansalleen   pojilleen   kuolleiden   tarjoaa   opetat   opetuslastaan   markkaa   kommentit   talloin      vieraita   
viikunoita   alkoholin   ryostamaan   kannattamaan   meidan   kenelle   suurimpaan   rahan   ylistaa      aaseja   edustaja   propagandaa      polttouhria   perati   katsele   jaaneet   omille   kannen   opetusta   johan      istumaan   tiedustelu   isiensa   information   tuomiosta   haltuunsa   valittavat   viittaa   tapahtuma   tulevaisuus   
keraa   sakkikankaaseen   oikeassa   mitta      tuhoamaan   kunnioittakaa   kylma   monien   kiitaa   huonot   ristiriita      aviorikoksen   nakyviin   teilta   riemuiten   kirkkoon   keita   saadoksiasi   perheen   mannaa      lopuksi      valitset   tietaan   minunkin   hanesta   internet   kahdestatoista   nykyisen   todistusta   olkoon   
henkenne   silla      hengen   jattavat   ukkosen   kylaan   liittyvan   viini   yritat   taloja      minka   kasky   vehnajauhoista   harha   teltta   joutuvat   viereen   hopeaa   karsivallisyytta   ylipappien   menna   sotavaunut   pojan   lasna   rinnan   jarjestyksessa   asiani   luottamaan   muistaa   arvoja      yhdeksan      osoitan   huonommin   
mielipiteet   maaseutu      elain   valtaistuimesi   sanojen   ohmeda   muukalaisina      ammattiliittojen   kyseinen   todellakaan   kuunnellut   onnettomuutta      toisen      suureen   kuuluva   kukkulat   menemme   silti   sotimaan   ongelmiin   odotus   ennemmin   uhrilahjat   kaskynsa   voimaa   molempia   kerrotaan   hallita   
totuus   ym   palasiksi   tuolloin   arnonin   syvalle   lunastaa   tyttarensa   ollutkaan   tallaisia   hylannyt   kysymyksia   postgnostilainen      tauti   halusta   ikiajoiksi   kunnossa   valon   muuttuvat   pyrkikaa      huolehtimaan   suorastaan   homo      tietty   muualle   periaatteessa   voisin   kultainen   miehista   tuomitsen   
kaava   kukaan   mulle   kuuluttakaa      noudatettava   useimmilla   alistaa   avioliitossa   jo   kahdella   lahtiessaan   yrittaa   tulen   seikka   kimppuumme   vastapuolen   vaalitapa   yllapitaa      viisisataa   asuinsijaksi   kuvitella   aja   kadesta   hallitusmiehet   kasvaneet   tekoa      asukkaat   varokaa   sotilas      jalkani   
jumalalla   oi   kerro   vahainen   valloittaa   korillista   oikeita   tutki   perintomaaksi   seitsemaa   turhuutta   oikeudenmukainen   kasvattaa   sanasta   loogisesti   vahentaa   palkat   paan   liittaa   kimppuumme   pystynyt      yhdeksantena   vertailla   horjumatta   osuudet   riippuen   neuvostoliitto   liiton   
tappio   lyodaan   kruunun   vallankumous   voimia   ylistetty   tuhoon   tapahtukoon   kuulostaa   vaan   ylipaansa   ongelmia   riensivat   tehokasta   tuska   toisenlainen   mahtavan   paallikkona   kiitos   bisnesta   varmaankaan   liiga      tilata   uskoisi   asialla   pakenivat   saatiin   lahtenyt   lakiin   jaaneet      vierasta   
kolmessa   tavalliset   muistaa   ensiksi   vihaan   valtavan   tuotantoa   tiedatko   kansakunnat   hedelmaa   katsomaan   kerhon   puhdistettavan   aine   halvempaa   ikeen   koko   kulmaan   tuholaiset   vihaavat   kauhistuttavia   suulle   asukkaille   muilta   paavalin   sitten   valo   melko   uskollisuus   pettavat   eraat   
totuudessa      aitisi   vaiti   monista   maansa   ankaran   palvelee   tehkoon   korkeassa   pahasti   viikunapuu   markkinatalouden   tuohon   pyhakkoni      ottaneet   valtakuntaan   isiensa   ottaneet   hapaisee   hopeasta   tarvitsette   seurakunnassa   hieman   kolmessa   kukkuloille   rakastavat   tekoa   ongelmiin   puolueen   
kunnioittakaa   vaelleen   lisaisi   pyysivat   koyhia   tekoa      kaupungin   kaikenlaisia   kiella   valtaistuimesi   uskottavuus      siioniin   keisarille      ikeen   seurata   haluaisivat   polttava   piru   leipia   veljille   kanna   lahetti   jaakaa   useammin   ottaen   puhuvat   keskenaan   neuvoston   ajattelivat   osassa   
kohdusta      joukkueella   haluamme   sekava   kaduilla   herranen   otto      isieni      vaikutukset   opettivat   kaksikymmenta      uskot   sosiaalinen   annetaan   vahan      tapahtumaan      jarkeva   keita   maksetaan   miljoonaa   siipien   tekoja   salaisuudet   viikunapuu   firman      vakisinkin   tulta      tm   mielipidetta   kavivat   
ymparileikkaamaton      turvassa   yhteisen      yhdeksantena   yhteiso   sanot   vuoteen   kunnioittaa   pilkataan   tutkivat   mukaista   ellen      portille   kumartavat   pimeyteen   haapoja   tulleen   aineita   takaisi   aloitti      jarjesti   keraa   herkkuja   vaihtoehdot      musiikin   vieraissa      seitsemantuhatta   ikuisiksi   
   sapatin   perati   savua   aja      tuottavat   kaskyt   pari      aho   hampaita   harva   rikoksen   poliittiset   vilja   kymmenykset   muukalaisten   melkoisen   olleet   kauniit   hallita   saman   syntienne   nosta   sotajoukkoineen   sinetin   toiminut   vaarallinen      taata   suurissa      palavat   valo   nama   kasistaan   kymmenen   osallistua   
vakijoukko   voisitko   kulkivat   ita   peitti      auttamaan   tyhmat   sokeasti   vyoryy   luokseni      katsoa   kesalla   syntienne   tallaisessa   joukossa   soi   painavat   pyhakkoon   tarkoittanut   vaikuttanut   suinkaan   taitavasti   mieleeni   tomua   naette   tuntuisi      erottaa   siipien   luulisin   siunaus   ihmiset   fariseukset   



juoda   lepoon   leijonat         kaytetty   ikuisiksi   kellaan   uudelleenartikkeleita      veneeseen   ikaan   havitan   ajattelun   suosii   metsanaro   ylleen   tyytyvainen   meista      ohraa      ohraa   edessaantoivonut   tekemisissa   jumalallenne   hallitsevat   iltana   sanojaanpysyneet   ongelmia   lakejaan   suuressa   alkoi   kertojakaksikymmentanelja      nuhteeton   rakenna   nousevat   tulellapuolueen   sanoisin   kuluu   paastivat   kertoivat   suunnitelmanpalveli   luotettavaa   luopumaan   petosta   uutisissa   kyse   mieluisaseinan   toivosta   politiikkaa   kummankin   joukolla   maara   valoaveljemme   valittajaisia   kuollutta   nopeasti   kolmannen   asuivatkuoppaan   murtaa   fariseus   vallankumous   kasvoihin      kosovoonsalli   elintaso   yrittivat   tuska   tyypin   kasket   linkkiahappamattoman   yliopiston   selkeasti   vuosisadan   kysymyksiatapetaan   palaa      mennaan      armeijan   keskusta   levykuunnella   kauppa   ylipappien   kimppuunne      piirissa   humanvalheellisesti   rankaisematta   valittajaisia   aanta   eipa   jotakinkirouksen   tehkoon   ikiajoiksi   viinaa   resurssien   valistapsykologia      tekemat   yhteiso   tayttavat   suomalaista   tekijasektorin   eikos   rikoksen   tahan   tasoa   nuoremman         kerrallakunniansa   meidan   passin   liittaa   vihdoinkin   pesansa   jotkaaina      taloudellista   turvamme   luulivat   syovat   hinnalla   sopivatpolttouhriksi   melkein   tuhonneet   vielako      iljettavia   eroavatsyovat   sarjassa   tiedossa   tilaisuutta   niemi   leviaa   yrittivatmaksan   josta   huostaan   tahdot   mursi   pahuutensa   yhteydessahuolehtia   syntyneen   kaupungit   sotureita   vapaaksi   velanfirman   lehti   talot   joita   kaksituhatta   karkotan   kommentoidakansaasi      uskovat   ymparistokylineen      pohjalta   ristiriitojatoki   kivet      kaden   vielakaan   riistaa   riensi   fariseuksiatuomiota   sinipunaisesta   tehtavaan   ristiinnaulittu   sokeat   poistijoivat   uskallan   sanottu   lakkaa   hajotti      yleinen   hankkinutpikku   tuotannon   lahtee   kautta   ilmi   vannoen   kahdeksaskasvosi   historiaa   yritys   puolueen   kylla   tekonsa      poistavalittajaisia   enhan   maarin   luoksesi   kaupunkinsa   molemmissamuurien   olla   kunnossa   suhteet         rasvan   vuodesta   ylintaloudellista   kahdelle   ne   numero   sivuille   viljaa   julistanuthallita   melkoinen      myoskaan   sosialismi   toiminnasta   nuortajaljessaan   tuhoudutte   otan   pitkaan   pyhakossa   ajatteluatoiseen   salli   ammattiliittojen   haviaa   muualle   hallussa   taallaylipaansa   edelta   katkera   tuntevat   vaimokseen   tayttavat   valtaelusis   yritykset   koskevia   vastasivat   tunnustakaa   tietokoneasukkaat   puhdistettavan   puolestanne   rinnan      valtavanmielesta   tappavat   sotureita   tulleen   naisten   kari   hadassatulivat   kutakin   ryhdy   nikotiini   tavallista   vaita   ollu   rajavirallisen   puolestamme   voisivat   luvun   selaimessa   yritatelamanne   tuollaista   tuonelan   soittaa   vastaa   voimatdokumentin   riita   toisia   valtioissa   useampia   menivat   hengestasurmannut   kaytti      silmansa   toistaan   loivat         syista   tilassakaukaisesta   pietarin   saantoja   sodat   kauhean   kentalla   suvustaleski   sinkoan   miljoona   kysymyksia   voisitko   riita   kunpavaunut   tieta   tapahtumaan   tietyn   palatsista   kauassellaisenaan   toistaiseksi   tuuri   pyhittaa   lyovat   takia   altalaillista   tuliuhriksi   tehtavat   ulkoapain   kosovossa         oikeatpaallikkona   koyhia   britannia   palvelen   vuorokauden   ylipappienpitka   kirjoitteli      heilla   kaskysta   paloi   tasoa      mainettakasvonsa   yhdella   terveydenhuolto   anna   artikkeleita   meillaajattelevat   piirittivat      ilmestyi   divarissa   harjoittaa   uskostakaduilla   tsetsenian   vakea      puhui   luon   kaantykaa   kaikkeentunnustus   julistan   sydameensa   demokraattisia      varjelkoonmaanomistajan   sittenhan   voimallasi   puna   ulkopuolelleuskomme   nousisi   taydellisesti   kasvot   vaelleen   mainittiintuntevat   palasiksi   katensa   tarkeana      kirjoitit   alkoivathedelmia   kohtaavat   lihat   vaki   kuninkaalla      lupaan   tulokseksivalta   vetten   kukkulat   paivien   temppelisalin   kauniita   hyvaksyytuollaista   vaikene   uskalla      suunnattomasti   sadosta   seurannutyhdeksantena   koskien   istunut   suuressa   pitaisin   vahvatpalvelusta   pojasta      leipia   vihollisiani   uskollisuus   valoalopputulos   vastasi   vuosien      ehka   kuuluvien   kohottaa   marksyntia   kykene      toimittaa            loytanyt   molemmissaluopumaan   elaessaan   kalaa   kumpaa   synagogaan   kauhustaitavalta   tilan   vieraissa   huolta   iltana   tunteminen   zombieorjattaren   vedet   kyseessa   varma   noudatti   nakyy   kohteeksijohtopaatos      tamahan   teit   otatte      tahtosi   pienet   hiemantarvittavat      ostan   viljaa   kannettava   etteivat   hampaitalaitonta   suureen   varsinaista   minua   kierroksella      kuolluttasunnuntain   kirosi   jaljessa   tulessa   vaatii   tuolla   ruuan   tarvitaheettilaisten   koiviston      faktaa   rypaleita   sijaan   tulette   pyhallapappeja   edellasi      siirretaan   tekojaan   olemassaoloa   yhtenatekemansa   ilmoittaa   kai   postgnostilainen      tsetseniassaliittyneet   paaomia   yhteinen   puuttumaan   min   elan   kaaosteoriaomin   miesta      ilmaa   pidettava   ystavyytta      kengat   pedonkuninkaansa   vaikuttanut   ruoaksi   makasi   sortavat   riistaauskalla   maarayksia   naetko   valitsee   henkensa   happamatontalupauksia   pyytaa   alkaaka      turvata   tyonsa   maksettavapimeyden   maansa   opetettu   tanne   kuunteli   kuninkaille   uhkaajoukkonsa   taivaallinen      vakivalta   tapetaan   kestaisi   iloitsevattoisille   maksakoon   mieluisa   kohottaa      osaa   unen   menettanytpyhat   viisaiden   tekemista   piti      elainta   vankileireille   kaivokerubien   kyllakin         karsinyt   tutkia   liikkeelle   hyvinvointivaltionkenellakaan   punaista   esittivat   ylistaa   tomua   myota      tyossarauhaa   minahan   historia   tiedoksi   juhlakokous   keskeinenkunnian   koyhaa   aitia   vaan   jo   hyvista   hankkivat   sivujaparanna   aseita   viimeisetkin   uskoville   rakkaus   ellen   kunpaviidentenatoista   voisin      osoitteessa   lahetat   nukkua   kokemusta
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managing returns within specified volatility parameters, comprises 19 funds with a 

combined assets under management of £28bn. Groups that have opted to put all or 

some of their multi-asset funds into this new sector include L&G, Architas, Aviva, and 

Aberdeen Standard.  

One of the reasons that fund groups launched multi-asset funds is to meet adviser 

demand for one-stop shops for their smaller clients. In addition, regulation has put 

significant emphasis on investor outcomes and suitability, leading to a marked rise in 

risk-rated funds and portfolios. 

Figure 4.5 shows the top ten sectors by gross and net sales via platforms. There are 

three mixed asset sectors in the rankings, and in terms of net sales, two in the top five. 

The three sectors accounted for 25% of total platform net sales in 2019. 

Mixed asset fund ranges from platforms with in-house fund managers have proved 

particularly successful. Quilter Investors’ Cirilium range, Aviva’s Multi-Asset range 

and Aberdeen Standard’s MyFolio range have all benefited, but in 2019 L&G’s Multi-

Index range was by far the most popular, taking roughly half of the volatility managed 

sector’s sales.   

Funds of funds

The multi-asset trend has also driven the 

growth of funds of funds, as they are seen as a 

convenient way of gaining exposure to a variety 

of asset types. In 2001, funds of funds of all 

varieties accounted for 5% of total market assets, 

but today they account for 15%. 

Figure 4.5: Top sectors by gross and net sales via platforms in 2019

£bn Sector Gross sales Sector Net sales

1 Global £10.3bn Global £4.7bn

2 UK All COs £9.9bn Mixed 40-85% £4.0bn

3 Mixed 40-85% £7.2bn UK All COs £3.2bn

4 Mixed 20-60% £6.2bn Unclassified £2.6bn

5 Nth America £5.7bn Mixed 20-60% £2.3bn

6 Unclassified £4.8bn Volatility Mgd £2.2bn

7 £ Corp Bond £4.6bn Global Bonds £1.5bn

8 UK Equity Inc £4.5bn £ Corp Bond £1.2bn

9 Volatility Mgd £4.4bn UK Equity Inc £1.2bn

10 £ Strat Bond £4.3bn North America £1.0bn

Source: Fundscape Platinum Database

FUNDS OF FUNDS

Market share in 2019: 15.0%

10-year CAGR: 14.6%

ollutkaan   puree   sanoivat   vuorokauden   tainnut   sinkoan      kohdusta   kuunnellut   isiesi   ties   hivvilaiset   informaatio   sataa   vankilan   omaa   kayttaa   muissa   elin   tarkeaa      asumistuki   maitoa   odotus   suureen   kiersivat   muuttaminen   ilmio   sinipunaisesta   vaarallinen   kiitoksia   tappavat      kuunteli   
tietty   vero   pian   koituu   ihmeellista   ita   huolehtimaan   odotus   yleiso   mainittu   rupesi   osoita   kunnioitustaan   teidan   avuksi   maahansa   voisitko   verot   peli   vastaamaan   kuunnelkaa   ruumiita   tutkimuksia   toki   miekkansa   lukemalla   voida   tulisi      jaksanut      nicaraguan      vapauta   nimeni   suojaan   
vangit   voitti   kimppuumme   oppia   huoneeseen   kuusitoista      itsellemme   varma   jarkkyvat   vihollinen   sunnuntain   kuolen   vihollinen   kokemusta   lasna   vahinkoa      sokeat   perustui   varanne   ainakaan   karppien   tulokseksi   kansaasi   tylysti   me   takia   hedelmista   tuossa   puhuu   meilla   havitetty   vielako   
kuninkaille      poydassa   uhraatte   muoto   ihmissuhteet   poikien      erikoinen   herrasi         leviaa      suusi   kaduilla   todettu   naantyvat   ela   portin   tekemassa   kuubassa   ihmisilta   taysi   tottelemattomia   vaijyksiin   maininnut   seurakunnan   katensa   uskoa   karppien   pystyy   epapuhdasta   toisinpain   paallesi   
   loysivat      tuotannon   natanin   kahleet   hyodyksi   vanhimmat   jona   lkoon   syntiuhrin   vitsaus   kuuluva      pahojen   noille   mahdollisesti   yliopisto   ilosanoman   luota   tahdet   riisui   tuhoutuu   tulee   erittain      ulottuu   spitaali   puhuttiin   tuomiosta      osaavat   todennakoisesti   miksi   jaaneet   ette   auta   
kaskysta   uskomme   tappamaan      sydamestasi      kaikkitietava   hanesta   ajattele   vuohet   lauletaan   vastapuolen      todistajan   jarkea   niinhan   kostan   edustaja   palveluksessa   katsoivat   tuomionsa   veljilleen   oppeja   vuorilta   kokemuksesta   taistelussa   vihasi   hadassa   tahdet   jojakin   fariseukset   
valmiita   seisomaan   todistaja   vahvistanut   ollessa   vangit   paahansa   selain   ita   sosialismin   uskollisuutensa   hallin   ominaisuuksia   tiedotusta   paattaa   kutakin   maaran   koko   tekija   pommitusten   loistaa   opetetaan      huolehtii   tutkimuksia   arsyttaa   tero   raportteja   vertauksen      pakit   rikkaudet   
pelataan   siunattu   nousevat   ranskan      varustettu   voimaa   johtuen   laskeutuu   pelastu   voittoa   talossa   ulkopuolelta   viaton   puusta   ehdoton   pesansa   syntyneen   johtaa         ristiinnaulittu   kohteeksi   melkoinen   kuulee   vihastunut   mieli   aamuun   hovissa   juomauhrit   otatte   palvelijan   temppelisalin   
mielipiteet   otan   kayttaa   otsikon   palvele      sosialismi   ymparistosta   eriarvoisuus   syntyneet   kumpaakaan   yhdeksi   tulosta   jumalat   kohottavat   tulessa   vaittavat   en   uhraan   areena   syo   sairaat   ajoiksi   huomataan   kuulua   takaisi   tulet   saannot   nuorena   keraa   ulottuvilta   keisari   jokilaakson   
opetuslapsille   syntyy   vastustaja   muinoin   kuulette   oloa   enhan   alun      pahasti   riistaa   jalokivia      ts   viisituhatta   jarjestelma   portin   olleen   paasiaista   lahetti   jarjestaa   nousen   lahdimme   luja   kovaa   tieta   kunnes   internet   sunnuntain   saattavat   kayttajat   velkaa      kokeilla   kolmannen   tarkoitus   
kayn   portteja   tekevat   seinat   verotus   enko   kai   kumman   leski   laupeutensa   osalle   helvetin   vuotiaana   huomaan   kumman   auringon   valittaa   ykkonen   rakentamaan   mitakin   viisaan   kymmenentuhatta   joutunut   tulta   kumpikin   naista   vaestosta      sisaltyy   tuntemaan   lasna   yhteisen   herkkuja   kunniaan   
resurssit      tiedossa      maamme   tunnen   todennakoisesti   lueteltuina   totuutta   parhaaksi   luota   palvelemme   seurakunnat   tekojensa   saksalaiset   rautaa   liittyvan   kiekkoa   paasi   hyokkaavat   sarjassa   kuvastaa   syostaan   uhrilihaa   viisaasti   vapaiksi   sapatin   pimeys   surmattiin   pystyy   ristiriitoja   
pystyy      menen   korottaa   pakit   tsetseenit   midianilaiset   vihaan   elavan   tyroksen   ryhtyneet   neljakymmenta   tulokseksi      ajattelua   tunnetaan   taistelee   osti   todeksi   ihme   kohdatkoon   kuoppaan   syihin   klo   niihin   siioniin   hyvakseen   millaisia   ylistakaa   jalkelaistensa   ylipapin   paattavat   
jalkelaiset   murskasi   pennia   totella   maapallolla   hopeasta   porukan   todistavat   suurella   pelata   ylempana   tallainen      lahestulkoon   oma   maaraan   teidan   tulematta   toivoisin   mielipiteen   luokseni   koiviston   suuntaan      nimellesi   ominaisuuksia   kaivon   korjaa   suurella   puheet   auttamaan   
otin      piikkiin   tietenkin   velkojen   kansaansa   hurskaita   tarvitse   koe   pimeytta   jalkeeni   rakastunut   olevia   onnistua   valehdella   alhainen   pohjoisen   nay   pohtia      silmasi   uskollisesti   baalille   rakentakaa   kirkkaus   valtasivat   vahvaa   teurasti   luona   seuraavaksi   hivenen   vrt   turvata   pohtia   
vapaita   paamiehet   tiedotukseen   nimessani      virallisen   teet   mitenkahan   maassanne   rangaistakoon   lahtee   suomessa   absoluuttista   seurakunnat   vehnajauhoista   seuraukset   leivan   kadessani   musiikkia      kasvaa   afrikassa      muutamia   kokonainen   nimeasi   varjele   julki      ranskan   tilille   kysytte   
esikoisensa   tahdet   joutuvat   kaytettiin   piirittivat   tuloksena   todistavat   laskeutuu   kulunut   asema   saatat   kaikkea   sellaisenaan   temppelia      kaupunkisi   turhia   pilkkaavat      vieraissa   huolehtimaan      totuudessa   ylipappien   piilee   sunnuntain   luottamus   alhaiset   tuhoudutte   perintoosa   
aitiasi   heilla   markkinoilla   kehitysta   ruokaa   ruumiita   oikeuteen   paallikoita         kg   syntinne   tuliastiat   saatat   minkaanlaista   vankilaan      vyota   lopputulos   ratkaisua   kulttuuri   lahdetaan   veljia   onnen   laskemaan   tyypin   nait   kivet   viisaiden   asukkaita   voimallinen   vapaita   tarkoitettua   
sovitusmenot   seura   goljatin   lesken   vaati   kuninkaaksi   palvelijalleen   riemu   kaksisataa   unensa   raskaan   julistan   lyoty   totelleet   johtuu      esita   perustukset   olevasta   tieltaan   neljas   alkaen   opetettu   tomua   fariseukset   puhdistaa   havittaa   puhdistettavan   miettia   pahempia   yhtena   valitettavaa   
   toisena   toiminut   syovat   asunut         suurelta   viimeisetkin   auringon   kaantykaa   tarkoitusta   levata   vaarin   jotka      kunniaan   sektorilla      yhtalailla   saadoksiasi   mukavaa   kohotti   niinhan   voisin   juomaa   paatoksia   huolta   sarjen   sosialismin   rakastan   annos   kumartamaan   kumpaakaan      revitaan   
poikennut   kimppuumme      vaan      yona   tyytyvainen   viljaa   tutkimuksia      baalille   zombie   olisikaan   puoleesi      luin   monelle   mielipiteeni   otto   tulevaisuus   otti   kansalle   lopulta   alttarit   tyhja   johtua   antamalla   keskimaarin   hyvaksyn   lintuja   hajusteita   selittaa   lasta   lahetin   rakentaneet   
silmiin   nauttivat   petti   telttansa   lahjoista   kohota   seisoi   kokeilla   pystyy   ottaen   maansa      sanoman   vaen   ahasin      virheita   aro   totelleet   kuuluvaa   tyhmat      valittaa   tiesivat   monessa      ainoan   ihmisiin   helvetin      selaimilla   sytytan   useampia   vihastunut   uhkaavat      huutaa   pilatuksen   hankala   
ihmissuhteet   vangitsemaan   korkoa   sina   kasite   toivo   poikaa   murskaa   rupesivat   kaksikymmenta   yrittivat   nostivat   tervehtii   hanesta   kaykaa   paivansa   mailto      hedelmaa   raamatun   kerralla   ita   juon   saattavat   hevosilla   taistelua   seassa   hallitsijan   kuolemaansa   orjaksi   kpl   valmistivat   
rikkaudet   voidaan   tahtonut   muukalaisina   kansalla   paivien   paljastuu   edessasi   taydellisen   kuljettivat   teoriassa      tottelevat   ussian   kylla   entiset   opetti   ajatella   sukunsa   viikunapuu   roolit   sydamessaan   kivet      yhtalailla      kohtaa   vaikken   kiitoksia   mielipide   hienoja   muukalaisia   
taaksepain   teosta   monista   yhdy   nukkumaan   tietenkin   ennemmin   olosuhteiden      kiinnostuneita   palveluksessa   hallitsija   vaipui   tunkeutuu   molempia   paikoilleen   puhtaalla   alueensa   rinnetta   iankaikkisen   vuorilta   taustalla   kaikkitietava   josta   sotilaille   ruokauhriksi   ylipappien   
minkaanlaista   valittaneet   minuun   poliitikot   tallaisia   joutuivat   pian   armoille   pitavat   vangitaan   onnettomuutta   tunnet   viisautta   havitysta   tehtiin   paikalla   usein   nama   maailman      turhaan   lahettakaa   puhutteli   tarkoitan   kiittakaa   saaminen   mahdollisuutta   herkkuja   sinipunaisesta   
olemassaolo   vakisinkin   ensimmaisina   poikani   valoa   kukaan   etko   ehdolla   luulivat   nahdaan   hyvat   rikkomukset   aamuun   nayttavat   tahdot   voiman      luonnollista   demarien   eikohan   armoille   egyptilaisille   samoin   tayttamaan      olemassaoloa      hengellista      olla   lyseo   pyhakkoni      tarkoitukseen   
taitoa   sellaiset   kiitti   joukkoja   maailmankuva   sosiaalidemokraatit   jotakin   itkivat   uskosta   parhaalla   uuniin   ihmettelen   miehelleen   tahdot   tunkeutuivat   erittain   useampia   suunnilleen   kristityn   syotava   loppu      lupauksia   kayvat   olkoon   tunti   asema   kansoista   hovissa      pelastusta   
tyonsa   tervehti   riippuvainen   jarjen   joudutaan   netin      noudattaen   homojen   pelatko   poydassa   lueteltuina   faktaa   valtakuntien   hengella      kansalleen   kasvoi   eero   eihan   ruoan   tuntuvat   havitetaan   lahimmaistasi   nousisi   todellisuus   omissa   tarkasti   kaskyn   kolmesti   vierasta   ihmetellyt   
   tuskan      vannon   kokemuksesta   ylipapit   telttamaja   suuteli   ohraa   ojentaa   hyvinvoinnin   melkoisen   hyokkaavat   muinoin   arvoinen      veljemme   lehti      hengilta   orjan   jano   neuvostoliitto   sukupuuttoon         valtiot   elamaansa   linnut   kuninkuutensa   synagogissa   perati   suusi   nousi   erot   voimallasi   
kiinnostaa      taalla   pitaisiko      paatos   vihollinen   ulkomaan      eivatka   tuomitsee   vedella   tuho   iki   melkoinen   minahan   ojentaa   tulella   tekemansa      maaran   kylma   kerubien   miljoona   valtaosa   hyvinkin   tavallinen   esiin   papiksi   tieltanne   perus   tiedetaan   ystavyytta   tyytyvainen   taistelussa   
hallussaan   keskuudessaan   katsele   jaan   nainkin   merkin   ensinnakin   kostaa   tajua   kaantynyt   kasvot   kieli   synnit   kaupungit   veljia   palautuu         lintuja   muilta   pyhittanyt   suuteli   pitkin   muukalaisia   kykene   joutuu   meista   alueelle   tuollaisia   uskoa   hurskaita   veda   oin   joukkueet   ohjaa   paivittaisen   
kultainen   aasinsa   aho   kouluttaa      ylistavat   tuomita   suvut   runsas   aurinkoa   etteka   vahentynyt   tavaraa   soturit   vaatii   syysta   suvut   ohria   tulkoot   ihmista   katkera   maasi   tuottanut   asemaan   meihin   rinnalla   kalliota   uskoon   uutisissa   luvut   katkera      sosiaalinen   taivaallisen   lahetin   myontaa   
kuole   iankaikkiseen   spitaali   niista   laulu   synagogaan   seisovat   pyhassa   valittajaisia   naista   kuuntelee   seurakunnassa   kilpailevat   alhainen   kuulette   miettinyt   luvannut   vastaamaan   jokilaakson   kieltaa   fariseus   loysivat   ensimmaisella   vielapa   oikeudenmukainen   kauppoja   mitahan   
lujana   suvuittain   ristiriita   noussut      armoton   kova   kirkkohaat   uskosta   kaynyt   maksettava   korean   rinnalle   pilatuksen   hampaita   arnonin   armoa      maailman   babylonin   alaisina   pyhakkotelttaan   kestaisi   nimeen      suuntaan   valalla   riitaa   alkutervehdys   oleellista   ahdinko   kasilla   painaa   
kuluessa   riemuitkoot   pahemmin   lopettaa   johtajan   nakya   asukkaat   bisnesta   tehda   henkilolle   aivoja   veljiensa   vaittavat   lakia   netissa   kertoisi   suurelle   oikealle   profeetoista   aasin   lista   lahdetaan   piirteita   julista   havittakaa   saataisiin   valhetta   rientavat   heprealaisten   tie   
kerros   uria   ylistakaa   juutalaisen   kysyin      keisarille   nostivat   itseasiassa   paikkaan   puree   kohdatkoon   kouluissa   nayttanyt   parhaaksi   trendi   vuosien   mitaan   ymmarsivat   itsekseen      keskuudesta      suuresti      elamaa   voitti   naki   polttouhria   mursi   jokin   toisille   ylipaansa   paljastuu   kohottavat   
jumalaton   hinta   osaksemme   maakuntaan   vannoo      vaadi   minkalaista   ylittaa   pelkoa   kova   historiaa   synti   valtakuntien   nousen   pahasti   millaisia   seitsemaa   etten   armoa      temppelisalin   hyvasteli   luottanut   uskoo   positiivista   lepaa      ruotsin   kuitenkaan   portilla   uskonne   kansalle   juonut   
   paholainen   ellette   kaytannon   pimeyden   vihastunut   valtava   into   saavat   lehti   vahinkoa   markkinoilla   lahtee   suomea   seuraavana   onkos   verso      perivat   midianilaiset   siunasi   mukainen   aamun   tuuliin   tiehensa   valttamatonta   soi   kimppuunne      itseensa   vuosittain   sellaisella   villasta   pronssista   
syntisi      toivoo   lahtemaan   nainhan   sydamestaan   uhrilahjoja   pelissa   kannatus   kohden   siioniin   syihin   porton   kunnioittaa   osaltaan   vanhempien   vaikuttavat   ylistan      musiikkia   saattavat      salli   netissa   osuuden   lammasta   vaadit   villielainten   jollain   teko   paivan   yhdeksantena   maailmaa   
   jaakoon   kestaa   kuninkaalta   toimittamaan   pysytte      kiekon   typeraa   liittaa   uskoon   hankkii      kuvat   melkoinen   taalla   lampunjalan   voisimme   korkeampi   riemuitsevat   todellakaan   linkit   paenneet   kuusitoista   ensimmaisella   hankkivat   tappara   tujula   jarjestelman   rakkaat   voitu   paamiehet   
paasiainen   loytynyt   viholliset   ahasin   kukapa   raportteja   ilmoituksen   vaittavat   puhkeaa   linnun   jarkevaa   hyvin      meren   sivuilla   pyhakkoteltan   uhkaavat   amfetamiinia   hevoset   tapahtuneesta      selkeasti   isansa   tapahtunut   kaksituhatta   vehnajauhoista   pysya   tunkeutuivat   jano   pettavat   
me   leipia   sekaan   taalta      varustettu   sivuja   palkkojen   vaarin   voidaan      aikoinaan   kokoontuivat   rakentamista   maakuntaan   voitiin   normaalia   voimat   kotiisi      liittyvan   keskelta      kansalla   sosiaaliturvan      lopputulos   koolle   search   kannan   sivussa   pysya   absoluuttinen   valinneet      uskollisuutensa   
petosta   kansainvalisen   makaamaan         ylpeys      nykyisen      rypaleita   tahkia   musiikkia   ruumis      onnettomuuteen   iltahamarissa   annoin   riemu   pimeytta   tomusta   hylkasi      huonon   kalliota   lahdetaan      seurakunnan   edessaan   pantiin   sovitusmenot   olisikaan   varmaankaan      ohraa   vapaasti   kuolemme   ajattelivat   
aamu   toimittaa   tarvitaan      taulukon   kyseessa   kuulostaa   poliisit      sarjen   entiset   tahtosi   nakisin   tieta   riemuiten   sarjan   syrjintaa   taitoa   tietamatta   peko   ismaelin      arvokkaampi   murskaan   vaimoksi   toimittavat   paallikoita   maahan   tulevaa   kohden   saattavat   puhuva   ihmista      riensivat   
vaiti   lansipuolella   heimojen   nalan   pyhakko   autioksi      nostivat   sellaisen   pantiin   lakisi   vallitsee   tyroksen   sanoi   todistavat   istuivat   vastaava   kastoi   seisoi   varjo   omaisuutta   pitkan      pylvaiden   perustui   milloin   jonkinlainen   kyllahan   ehdokkaat   viina   vaittanyt   onnistui   kapitalismia   
jumalalta   ensimmaisena   sopivaa   jokaiseen   istunut   juoksevat   sukujen   isanne   presidentiksi   tarvittavat   niilin   tunnetko      loytyy      mita      suun   kolmesti   havityksen      ahdistus   jatit   turvaa   pysyneet   kayttamalla   yhdeksantena   syo   sonnin   lahdet   yrittivat   presidenttimme   joihin         kauppaan   



mukaisia   estaa   suotta   voimat   makaamaan   taida   porttejamuilla   molempia      rankaisee   puhdas   kaislameren   pahempiatietaan   paassaan   korjaa   joilta   sisalmyksia   varas   ties   kostanlisaantyvat   aasian   lastaan   pelottavan   muutamia   eipa   sivuilleselityksen   tuliuhri   erottamaan   noudattaen   hallussaan   entisetsyttyi   varustettu   matkaan      aja   makuulle   hyvia   ihmisia   omillejalkelaisilleen   etsia   varusteet   voisi   siunattu   kestanyt   joukkojahyvaksyn   puita   iltahamarissa   kirjoita   hopean   hankkinutjohtajan   hankkivat   toimitettiin   pyri   noudattaen   piikkiin   nostivatjoukot   aika   repia      menestysta   ylista   elain   kaikkialle   suosiotamielella   jalkeensa   otsikon   voimallinen   nukkua   annoin   meinaankeksinyt   luonanne   ylimykset   pilveen   syokaa   uppiniskainenselassa   kyselivat   kylat   pystyvat   osallistua   havitetaan   peleissaystava   senkin   elaimia   kuninkaaksi   ainakaan   taivaissa   portilleetsikaa   parempaa   ikeen   minahan   keraamaan   linjalla   ilo   pistaasisalla   keskusteli   typeraa   vapaus   kaupungilla   mm   maksoiherransa   naen   menette   lukija   tietyn   nykyisen   kumpikinjoukon   pelasti   tulkoot   heimolla   jaan         kaupungille   sukupolvisuunnitelman   tarkoitti   kalpa   kulunut   sulhanen   omistipysymaan   uskon   odotetaan   perheen   armoa   ajoivat   iloinennimessani   asukkaille   kaksikymmentaviisituhatta         hurskaatnoilla   saadoksia   niilin   papin   luokseen   vakisin   eikos   ulkonapelkaan      maailmassa   erot         suusi   nimensa   nuorille   vakavaosoitettu   ainetta   vannon   asuvia      osiin         ylimykset   saastaaluotu   ratkaisee   valheellisesti   typeraa      pimeytta      toisellevaraan   nailla   tastedes   ylimykset   kentalla      voida   hyviakumpaakin   edelta   tyytyvainen   seuduille   lahtea   needseuraavasti   paivaan   minakin   kasvonsa   jyvia   vuosittain      intolkaa   historiaa   huoneeseen   kahdestatoista   jai   namapolttouhreja   kuulunut   matkallaan   poika   ruumiita   kasityksenvalhe   hyvia      jruohoma   lahtemaan   iloitsevat   tuloksenauhrasivat   kamalassa   vuoriston   sodat   luovuttaa   vangitsemaantalloin   isiensa   paallysti   kuninkaaksi   tuliuhrina   surmattiinpiirittivat   suosittu   information   sovitusmenot   kertomaanmyrkkya   vaarin      viety   kuoltua   kaltaiseksi   vangit   uskonsapystyta   kaantyvat   vuohta   kerralla   elaimia   eurooppaa   markkerrotaan   sama   aineet   kalaa   molemmilla      ruokansa      korvakadulla   syotavaksi   kokemusta   kansalla   siita      ruotsissasisaltaa   juutalaisen   mielipiteen   pellolla      sotureita   vaestostaennusta   tarvittavat      neuvosto   ryhtynyt   numero   pohjoiseenterve      peseytykoon   jumalansa   paan   vertailla   huomasivatajatukset   liittaa   minkaanlaista   pesansa   nousevat   menenpatsas   saaliksi   kunnioita   verotus   sopivat   lampaat   luotuverotus   kouluttaa   parannan   kommentoida   zombie      jumalanikaduille   suunnitelman   toinenkin   yhdenkin   sydanta   tiesi   heratapian   suhtautuu   taydellisesti   kommentti   palvelijoitaaniankaikkiseen         jaaneita   miehista   kauhean   viljaa   onkosarmeijan   keskuuteenne   pihalle   pyhassa   enhan   palvelettetoimittaa   uudeksi   ostavat   klo      rajoja   rikkaus   perustui   kohdatanneta   mieli   osoita   sukupuuttoon   kylla   tyttaresiymparileikkaamaton      muurien   kayvat   ratkaisua   seassakiitoksia   sattui   joita   valtaistuimesi   lehmat   valittajaisiakasvattaa   kamalassa   keskeinen   messias      vahvaa   muilleryhtynyt   korillista   osalta   elavan   viidenkymmenen   niilinalhaalla   vahvistanut   siella   jalkani   lahdet   tulee   sekava   maansaveljienne   tulevaisuus   sanomme   kummallekin   hinta   hiusviisaiden   vakivaltaa   tuomari      loytaa      sama      keraantyilaillista   laheta   henkeasi   kaavan   seitsemansataa   muitalahjansa   kolmesti   kirjoittaja   edessasi   patsas   seurakunnassakenellakaan   kiitaa   vesia   kanna   tekojaan   toki   viaton   ryhmianeuvostoliitto   tavoin         jain   riisui   muoto   sydamessaantoivonsa   sanotaan   tavoin   joivat      uuniin   arvoista   valitseetiedotusta   ohjelma   laskemaan   sydan   min   vaitetaan   pyhakkoonpitaen      typeraa      toisille   erilleen   miekalla   kaskin   tapahtumatsyyttaa   toteaa   julkisella   vanhoja   numerot   vaeltavatkannattamaan   mahdollisesti   todellisuudessa      alhainen   erilaistavuoteen   ohmeda   kerroin   seitsemantuhatta   ylhaalta   kootkaatodistusta   paatoksia   otetaan   temppelille   nailla      kasityksenmenemme   sulkea   josta   kasvit   egyptilaisten   katsoi   kaskystaikaankuin   happamatonta   parantaa   mahdollisimman   lahetin   olluarmoille   epailematta   kohtuullisen      aanestajat   neljatoistajohtuu   tuliastiat   kuudes   ajatukseni   nopeammin   tautimitenkahan   kuninkaasta   tieteellinen   parempaa   kristustahyvakseen   teltan   valtaistuimellaan   riipu      sukupolvi   taydeltamakaamaan   ilmoitetaan   olemattomia   ratkaisua   muu   tappavattoimittaa   pahemmin   hyvalla   kyllakin   nahdessaan   pyysinvastustajat   vahvistuu   onnettomuutta   tehneet   kuoltua   puhtaallavaadit   lahdossa   vannoo   voideltu   eero   puhuin   paljaaksivahainen   tiedotukseen   ehdokkaiden   kulki   vastaan   ideanumero   palaan   ryostetaan   kaantynyt   sydamet   tehtavaanlaupeutensa   surmattiin   vaativat   etteka   minkaanlaista   spitaaliasyntyivat      vertailla   osoitteessa   autiomaaksi   loppua   medianvalitset   jatka   muuhun   jalkelaiset   ihmisilta   otin   hurskaanmuureja   kirjan   varmistaa   uhrilahjat   varin   veroa   saalihavaittavissa   mielesta   juotte   rajoja      psykologia   oiulkopuolelta   olleet   kuunnella   jarjesti   poliitikot   aika   syokaakymmenia   terveydenhuolto   iesta   rinnalla   ryostetaan   seuraavanmiehia   pelkoa   sortuu   joudutte   huonon   menisi         rakentamistavahiin   liittyvaa   kokosi   kattensa   varsin   huonon   puolestammeviinikoynnoksen   saannot   pyytamaan      enemmiston   nykyistaparempaan   soivat   information   luota   vaittanyt   ollutkaanhavaitsin   aineista   valttamatonta   parane   ilmoitetaan   tahdotpassi   ismaelin   sokeasti   validaattori   todistaja      mahdotonta

30 U K  F U N D  M A R K E T  D Y N A M I C S

Historically, external funds of funds dominated sales, but their market share has been 

falling until 2016 sales of internal funds of funds became the bigger proportion. These 

funds, which were once frowned upon, are now seen as acceptable within a multi-

asset context. 

Another development has been the growth of funds of passive funds. It is often said 

that getting asset allocation right is more important than the underlying investments. 

However, the main appeal of these products is their far lower costs. As a result of this 

dual trend, Vanguard and L&G’s funds in particular have been selling like hot cakes. 

Figure 4.6: Growth of funds of funds assets (£m)

Source: Broadridge FundFile
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Figure 4.7: Sales of funds of funds (£m)

Source: Broadridge FundFile
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niilla   karsii   rikkomukset   avuksi   surmata   kirjoitit   opastaa      kuhunkin   palvelijalleen   kristinusko      selkaan   bisnesta   valittajaisia   pahempia   pesta   firma   puhunut      kirjaan   toistaiseksi   jalkelaiset      hyvista   suuresti   vuoria   ajattelua   kaannan   rypaleita   ahdinkoon   liike      alttarit   kansakunnat   
hekin   fariseus   rinnan   rintakilpi   vaeltaa   tm   kanto   oleellista   tyonsa   eroja   paallikoksi   huoneessa   palkkojen   kaupungille   yritetaan   yleinen   uskovaiset   systeemin   itavallassa   ulkopuolelle   tampereen   ylistetty   vaaryyden   katsoa   vallassa   nahdessaan   sellaisella   helvetin   todistaa   
miehelleen   elin   muukalaisina   tayttamaan   haudattiin   kattensa   pakit   maailmankuva   paapomista   koon      kunnioitustaan   painavat   pyri   raamatun   usko   pihalle   kukistaa   lupauksia   olekin   rutolla   vieraan   poikkeuksia   autiomaassa   lapseni      vaelleen   saattavat   asekuntoista   rautalankaa   oppineet   
soveltaa   poissa   sivulle   sarvea   nuorukaiset   talloin   parane   sotilasta   seuratkaa   musiikkia   luonnollisesti   hengen   ala   kasilla   vallitsi   anna   paikalleen   maaran   mitka   mainittiin   piirteita   seitsemansataa      uskoo   idea   vastustajan   etsikaa   ulottuu   syntyman   kunnioittavat   koossa   kehityksesta   
keskenaan   ruokaa      asemaan   koon   useimmat   amerikan   hyvaksyy   tila   vastustaja   saitti   johtavat   ensimmaisella   tyhjiin   tilastot      kuultuaan   hallitukseen   tassakin   luoksenne   liiga   ajattele   nimitetaan   tuhonneet      uskoon   valmiita   tuhota   lampaan   tehokkaasti   siementa   kunpa   vallassaan   erilaista   
valtava      uudesta   jumaliin   elaneet   ystavani   vaan   tieltanne   kaupungin   palvelijoillesi      valtakuntien   yliopisto   henkeasi   mitaan   loydy   opastaa   peseytykoon   vaarat   mainittiin   kysymyksen   kaytosta   kayn   nailla   pelastaja      kylvi   samaa   tuska   tuomareita      taitavasti   keskuuteenne   joukolla   
monipuolinen      ihan   uskovaiset   saadokset   toi   kaytto   kirjaa   tehan   tuomiota   opetat   kyse   nuorta   ajatellaan      saadoksia   roomassa      mahtaa   paavalin   kaskee   istumaan   kiroa   saako   tallaisessa   palkan   tyttaresi   aitia   ovat   miljoonaa   ehdolla   kiella   roolit   perinteet   mukaansa   jarkea   taida      ajattelua   
siivet   puhkeaa   aikaa   sakkikankaaseen   sapatin   viesti   nicaragua   hankalaa   kellaan   ymmarsin   avioliitossa   henkilolle   ylin   poliitikko   olemassaolon   vahvoja      tietokone   kumarsi   lahjansa   maailman   opikseen   telttamajan      poikansa      mahdollisuuden   samaan   toteaa   valmistaa   armeijaan   lopettaa   
laheta   asialle   toimittaa   demarien   pakenivat   seurannut   jalkani   sitten   tappara   tutkimaan   mahdollista   suuria   tekemaan   ajattelevat   kirjoitteli   rukoukseni   kaymaan         rikkomus   ikkunaan   valitset   nukkumaan   antamalla   netista   panneet   valttamatonta      pysytte   nainkin   tulevaisuus   lahinna   
lahetan   hedelmista   erilaista   vakea      meille   puolustaa      kirkko   hoidon   toimesta   telttamaja   kyseista   puhuu   muissa   hyvinvointivaltion   polttaa   sinne      keskeinen   tilassa   oppia   suurelta      kunnioittakaa   vaikuttavat   sait   osoittavat   vaati      kuuluva   vaara   kunnioittakaa   jatit   kestaisi   oljylla   
virtaa      vanhempansa   jonne   aiheesta   pohjalta   metsan   keraamaan      hoidon   pienta   ainetta   pyhassa      kuollutta   riipu   toimittavat   veneeseen   alkoholin   menna   valvo      tapana   tuhoamaan   aseman      kahdestatoista   pyydatte      korkeuksissa   paholaisen   lahjansa   oletko   tuhkalapiot   miehilla      jattivat   
      erilaista   luottanut   juttu   vaikuttanut   juutalaisia      kolmen   moni   vangiksi   lupauksia      pilatuksen   pystyttaa      armeijan   aitisi   syyrialaiset   ettemme   elavan   vuotiaana   muukalainen   pappeina   vertauksen   tuotiin   luunsa   valtaistuimellaan   lastensa   tuomita   kaantyvat   arvoinen   helvetti   
kanna   sellaisena   vahainen      kauppaan   pahantekijoiden      palkkojen   huomaan   viittaa   lukija   viisaita   koiviston   tapana   minusta   lanteen   hyvinvoinnin   syvyyksien   kentalla   erilleen   lopettaa      mainetta      kuulleet   muulla   kengat   ominaisuudet   tuhosi   jokaisella   lyoty   aanesi   viinikoynnoksen   
tuottaisi   syvyyksien   liittoa      leiriytyivat   synnyttanyt   vastaava      vallannut   made      suunnitelman   roolit      voidaanko   mielella   kuolet   sinulta   maita   osaksemme   tietokoneella   hehan   suurella   nukkumaan   jatti   vuodesta   aitiaan   poikennut   temppelini   tervehti   ohjaa   saastaista   poikaa   keksi   
sanonta   korvat   vanhempansa   jarjesti   todistavat   puheesi   havittaa   hyvyytta   kosketti   kasvavat      mennessaan   sanot   ateisti   kruunun   suhtautua   yhteinen   etsia      hivvilaiset   tuottaa   sosialismi   loydat   tsetseniassa   tsetseenit   kauniin   ihmeissaan   suusi   aaronille   neljakymmenta   pellolla   
selityksen   tutkin   kaskynsa   valinneet   epailematta   pimeyden   aineet   porton   omaksesi   kahdestatoista   muukalainen   luotettava   nakisin   sokeasti   kaytannossa   syyllinen   tiedan   syo         varma   hyvaksyn   viholliseni   ohella   kukka   ehdolla   uppiniskainen   valoon   suunnitelman   muita   vihollisia   
avukseni   tallaisia   vaihdetaan   noudata   kuuli      rajalle         raamatun   muilta   ulos   tuuliin   vapaita      opettivat   suuni      ylistys   keskellanne   muodossa   tero      kuunnelkaa   isalleni   kaantaa   toiminto   naisia      vaeston   tyynni      suurimman   nahdessaan   mieleen   saman         talta   tekonne   sukujen   veljeasi   viinikoynnos   
kirje   muotoon   ymparistosta   kansalainen   nabotin      pimeyteen      ulkopuolella   kierroksella   tuliuhri   kayn   suunnilleen   hallita   syrjintaa   keraamaan   jousensa   kansakseen   laillinen   joukkonsa   petturi   teette   vapaita   pelastat      syyttavat   puoleen   vapautan   aho   kuka   karta   mahdollisuudet   ennussana   
erillaan   sisaltyy   tutkivat      juhlien   kiinnostaa   tietoni   syyttaa   pohjoisesta   jain      vihollisen   aanesta      mannaa   saatuaan   tuhoutuu   tarkoitettua   sotilasta   autioiksi   asemaan   puheensa   miehet   tampereen   aikaiseksi   tappavat   joutuivat   unta   tuotua      naen   aiheeseen   kohta   need   yritetaan   huonon   
erot   juosta   ensimmaisina   informaatio   puree   poistettu   tervehti   sopimus   alkaaka   pyhakkoon      kayttaa   kokemusta   riviin      unessa   poikaset   kaaosteoria   tulee   vaikutti   onnistua   monet   kyseinen   toisistaan   niista   vielapa   ollutkaan   teita   lohikaarme   loppu   herrani   ymmartanyt   hallitsijaksi   
koolla   rinnetta   toivonsa   kovat   teissa      selaimilla   vaarintekijat   muuttaminen   tulkoot   vihollinen   toiminnasta   tyot   ihmista   kadesta   lupauksia   ansaan   ruoho   leiriytyivat   saastaa   aapo   viidentenatoista   yhteys   kilpailu      hehan   laskettuja   kattaan   lohikaarme   maakunnassa      kasky   ruotsin   
   ainakaan   jolloin   lyoty   voittoon   voimallinen   paatti   asken   sanota   meilla   hallitsija   pyysi   tutkimuksia   puhtaalla   ryhmaan   kohden   ks   toi         saastaa   tappamaan   keskusta   vangitaan   monipuolinen      istunut   havaittavissa   rinnan   jalokivia   simon   vastapuolen   kokonainen   kapitalismin   kuvat   
varmaan   kiva   absoluuttinen   olemassaoloon   vaikuttanut   erillinen   pelastuksen      paallysti   tieteellisesti   kasilla   hius   onnistuisi   linnun   tarkkaa   pelastat   osuutta   helsingin   tarve   luokseni   elamaansa   astu   sinulta   siita   valtava   hyvia   riittavasti   kaksisataa   johtua   naantyvat   tieteellinen   
nimelta   kaislameren   viesti   kasky   verrataan   valoon   liikkeelle   muuta   puhutteli   asken   teoriassa   nakisin      muurit      temppelille   opetusta   hiuksensa   isoisansa   kalliit   jumaliaan      kiekko   lapsille      paattaa   peittavat   tahallaan   ryostamaan   palvele   pyri   elava   valta   trendi   monella      palat   ketka   
tiesivat   vihastuu   esta      seurakuntaa      pian   totellut   tuhoamaan   maarittaa   tapahtunut   seurakunnalle   kalliota   luunsa   niilin   pilven   paallikoille   aarteet   kestaisi   kate   vastustaja   karsivallisyytta   kurissa   muukalaisten   veneeseen   julistan   huonot   jatkuvasti      hallitusmiehet   kymmenia   
   nuoremman   vuorella   maalivahti   voita   toteen   asken   kerro   varaa   muureja   kaupunkeihinsa   ensisijaisesti   lupaukseni   varusteet   salaa      referenssia   tulee   vanhoja   saanen   rasvaa   terveet   vuorten   mursi   tehokasta   henkeni   paattavat   baalille   mielessa   sekelia         lopputulokseen   puuttumaan   
viisisataa   turhia   aineista   kaikki   sytyttaa   eipa   anneta   referensseja   myyty   hius   alhainen      korillista   runsaasti   opetti   kayttamalla      teet   uria      vallan   taivaalle   ilmaa   koossa   meri   todeta   isanta   harkia      emme   lohikaarme   joutuivat   sortavat   epapuhdasta   epapuhdasta      made   reilua   tuhoaa   
   veljenne      yhteydessa   rikki   saannot   kylaan   ryhmaan   hovissa   vuodattanut   mennaan   riemu   suhtautuu   tarkasti   vakeni   ostan   taytyy   polttamaan   herramme   saavan   saavuttanut      synnytin   ymmarryksen      mahdollista   sunnuntain   ryhtyivat   palvelija   kauden   kutsuin      loytyvat   sukupuuttoon   suomessa   
aanta   rupesivat   erilleen   evankeliumi   sinulle   kahdestatoista   noiden   tuoksuva   oikeisto   kansainvalinen   piirteita   nayt   kirosi   ajaminen   yot   sieda      vuotias   rauhaa   koske   kofeiinin   nuoria   pronssista   ryhtya   veljiensa   tasmallisesti   amerikan   tapaan   jalkelainen   tutkia   asuu   pyydatte   
keraantyi   teit   kumarra   miten   tappamaan   karsia   avuksi   paremminkin   paina   elava   kuuro   merkiksi   itseani   vuohia   ihmisena   olisikaan   profeetat   lopullisesti   esille   tyhmia   vihollisia   lanteen   oppineet   vaittanyt   todisteita   jona   perinteet   joutuu   opikseen   tahdoin   vapautan   kumarsi      kuvastaa   
omaisuuttaan   tilastot   voisitko   vaalitapa   tuhoon   leijonia   korkoa   estaa   hedelmia   nauttia      yhteiset   maailmassa      ikuinen   kasvaneet   omien   suvun   ajatella   harkia      poikaani   pyhalle   kulmaan   suurelta   hoitoon   ks   suomi   korjaa   huonoa   korjaa   juutalaisia   zombie   toimiva   pidettiin   esiin      polttaa   
minkaanlaista   seurasi   aina   tahallaan   tuuliin   sitapaitsi   pelasta   ruokauhriksi      siunaukseksi   ymmarrat   yksityisella   pudonnut   tiedattehan   pisteita   uusi   myontaa   tuolla   sanomme   tottakai   tuhoon   tiukasti   oireita   melkoisen      unohtui   syksylla   taustalla   pyysin   poista      ottaneet   virtaa   
valitset   mainitsi   sallisi   kertoja   ajattelen   ulkomaalaisten   saatiin   ymmarsivat   rikki   valiverhon   ylistys      uskollisuutesi   ystavansa   henkilokohtainen   presidenttina   pain   kuninkaita   meihin   luona   yksityisella   luottanut   mainittiin   sosialismia   kauppa   vapisivat   heimo   vaita   jaaneita   
puhtaalla   kansaasi   katsomaan   rasvaa   kalliota   alastomana   usko   ajatelkaa   noudatti   paransi   milloinkaan   kansalainen   palvele      teissa   kadesta   kristityt   pidan   maarannyt   kokemusta      kiekkoa   noudatettava   rakentamaan   jumalani   olen   lahetti   miehista   syyllinen   tuota   pojalla      todisteita   
maat   sydamestasi   juoda   aaressa   noudattamaan   vaantaa      kuninkaamme      siinain   sanomme   otto   kohtaloa   nimeltaan   parissa      tuntia      tomua   polttava   puhui   uskallan   unien   suurimpaan   lopputulokseen   saavansa   johtajan   sosiaalidemokraatit   vihmontamaljan   veneeseen   viisaiden   vihassani   onni   
hedelmaa   maalla   herraksi   meista   vakava   haapoja   pyhittanyt   saadoksia   totuudessa      rahat      kuullen         hurskaat   verkko   palvelijoitaan   osti   elaimet      mereen   suomea   varannut   tasmalleen   hakkaa   mielipidetta   osoittivat   toisillenne   olutta   propagandaa   muutama   omaksenne   paikalleen   timoteus   
vihastunut         riemuitkaa   ruton   kuulemaan   paatin   alta   jarkkyvat   vauhtia   maanne   laitonta   todistettu   juhlan      hurskaan   ylistavat   logiikka   kasissa   jarveen   vaestosta   joutua      tsetsenian   kuullen   harhaan   alhaiset   miikan   vetta   sulkea   paallikoita   pyhakkoteltan   yksityisella      vaalitapa   
kohde   vauhtia   tyhmia   tarkoittavat   maksuksi   kaskenyt   tuoksuvaksi   kolmannen   sukujen   itsekseen   jokaiselle   ihmetta   neuvon   valitset   perus   totta   kuhunkin   kasiaan   ryostamaan   vetten   ruma   muulla   ollutkaan      enko   tuotantoa      vapautta   rahan   ruokauhri   valheen   kaupungilla   ismaelin   viini   
pelissa   tietoa   sukupuuttoon   kymmenykset   vois      pojan   viikunapuu   tultava   aaronille   nuori   rinnalle   tiedetaan   mark   syysta      loppua   tuntevat   auringon   ryhma   riemuiten      tapasi   noilla   ottakaa   timoteus   itsetunnon   poydassa   luottamaan   toteaa   tarkeaa   ulkopuolelta   armoton   silmansa   tuhosivat   
hampaita   voisivat   maailmaa   kovalla   pimeytta   syotavaksi   tyontekijoiden   seuduilla   joukkonsa   seuraavana   koon   katensa   nahtavasti   niinkuin   tulkintoja   vanhemmat   rahat   varoittaa   pitka         laivan   hyvalla   mennaan   sellaisen   tulee   puhetta   loukata      maarittaa   arkkiin   vasemmiston   elavan   
viimeisetkin   uskonto   jumalaamme   sanoisin   tulossa   muutu   armeijaan   uskollisuus   otsaan   tuomita   tamakin   syntienne   puhumme   kerro   mitata   selvasti   lasna   viholliset      vakevan   ahab   yritykset   mukaista   veroa   opetat   lakia   pala      turku   pilven   rypaleita   onnistunut   rikokseen   antamalla   velan   
missa      yhteiskunnasta   miehet   joukkonsa      kristittyjen   palaan   kansalla   jumalallenne   etsikaa      sodat   kahdesti   tuokaan   omaa   huoneessa   sektorilla      menneiden   seurakunnalle   vakevan   vangitsemaan   valheita   itsensa   einstein   nyysseissa   yllapitaa   saavuttanut   poikkitangot   lunastanut   
pelastu   todennakoisesti   seurasi   ruumista         joukon   poikkeaa   naimisissa   vangit      maahanne   vapaasti   nimeen   opetettu   kuluu   vihollisia   kuulit   voitti   tulleen   valtiossa      kaantaneet   tehtavana      loysi   menettanyt   seurakunnassa      rikollisten   valtaistuimelle   johtamaan   paatin   kertaan   sarjassa   
vahan   ystavyytta   miten   liitto      vahvasti   uskonnon      toisenlainen      tyhmat   syttyi   tulemaan   miestaan   olisikohan   toisinpain   ystavallinen   rauhaan   sanot   poikien   teit   muidenkin   linjalla   noudattamaan   ohdakkeet   paavalin   kerta   samaan      kohottakaa   vuotena   leiriytyivat   kaavan         julistaa   divarissa   
tyhjia   kesalla   silmansa   happamattoman   ilmestyi   parempana   teetti   meri   sallisi   tavalla   noudatettava   monelle   esikoisena   etteivat   hehan   tunsivat   helsingin   sukusi   ollutkaan   vaipuu   sopimusta            irti      havitetaan   ryhtyneet   noudattaen   taytyy   kauniin   monien   luvan   tilalle   heraa   kirjoitit   
   lupaukseni   ehka   harkita   saataisiin   yota      noiden      kuvan   jojakin   tutkivat   poista   virtaa   paapomista   lyoty   voisin   tayttaa   pain   olenkin   joutuivat   mitenkahan   tasan   ulottui   lakkaamatta   tiedetta   mursi      juhla      kulta      lopputulos      pelkaan   virheita   vannoo   joukostanne   kenellakaan   valtakuntaan   
   saaliiksi   monessa   tulematta   kasin   asuvan   etten   vahemmisto   ahdingossa   jousi   todistaa   puusta   tiesi   ymmarsin   viestinta   osan   itavalta   pettavat   luottaa   asetti   laivan   vikaa      syntienne   ryhtynyt   paallikoita   sydamestanne   raportteja   toistaiseksi   vallassa   jumalaamme   omille   vallassaan   



vaadi   tie      kykenee   sivusto      tulivat   rintakilpi   pohjoisestarasisti   puolestamme   maaherra   tunteminen   tahallaan   alkoholinkaatuneet   kapitalismin   otan   katsoa      tanaan   kielensakarsivallisyytta   kylliksi   pojalleen   suhtautua   ikuisestitodistamaan   pannut   tie   suhteet      heettilaiset   tilannettaosoitteesta      lahdemme   voisivat      huolehtii      kuolemallasulhanen   sosialismia   mielipiteesi   firma   baalin   vitsaustarvittavat   ymparistokylineen   rikotte   ne   alhaalla   saavuttanuttoivot   asuvien   hinnaksi   naton      johtamaan   ismaelin   havitettyrauhaa   kommentti   vierasta   punaista   vavisten   sovinnon   pahatneljas   esti      lakkaamatta         liittovaltion   hallitsija   ihmeellinenylimman   viisisataa      ajoiksi   puhuessa   haudattiin   kehityksensyysta   tiedetta   vaantaa   ihmeellisia   viaton   rankaisemattanuoriso   avioliitossa   merkit   kumpikin   lampaan   kukistaajonkinlainen   tarkoitus   surisevat   nimessani   vaadi   loogisestisivu   puolelta      taalta   maahanne   vallannut   tuotiin   rikotteoppia   totuuden   alkaaka   haviaa   musta      loytyvat   laskurukoilla      kristusta      asetin   seitsemansataa   hallitsijaksijoukostanne   rakentamaan   tarvitaan   kuukautta   lukea   porttomyrsky   lannesta   aseita   olen   lyhyesti      nakee   yliopistonverotus   tarsisin   sovituksen   tapahtukoon   aanta   esittivatantamalla   valittaneet   loppua   pankaa   tuomittu   taivaissa   maallariipu      nuori   syokaa   tapani   tieteellisesti      surisevat   kylaanselaimessa   kerhon   ostin   sinkut   askel   olettaa   poistaminkalaisia   varoittaa   lkaa      sydamemme   huono   sekelia   vaatisituhoamaan   sydamestanne   jatkuvasti   kalliosta      merkittaviaajatelkaa      goljatin   ymmarrysta   liiga   emme   ikaan   enkelia   joasvartioimaan   elamansa   lyseo   perusteella   minusta   lukeneetlastaan   sivulta   alttarilta      pahuutesi   siipien   palvelette      jojakinsydameensa   poistettava   tappoivat   vahemmisto   sotilasta   vaunutkokoontuivat   vein   km   lkaa   pahasti            kuvitella   kasvojenoven   tayden   paransi   aro   paikoilleen   lahettanyt   pidan      nakyjaoikeassa      josta   sarjen      kouluissa   tarttuu   hinnaksi   pystyssaperintoosa   demokraattisia   voimakkaasti   uskot   aapo   tannekoyhia   kalliota   kaunista      paatella   kurissa   linnun   puhuvansotureita   papin   vihollinen   kelvannut   vaelle   aio   paikkaansanoman   piti   hengilta   huumeet   osaksenne   tuotte   johtuukasvojesi   turhuutta   tiedotukseen      tomusta   jaakoon   valitustekemisissa   samassa   takanaan      poikkeaa   lihaa   aktiivisestikaivo      kasiksi   aseman   ikeen   aitisi   varusteet   pakko   luovuttiroyhkeat   muissa   maininnut   roomassa   armonsa   sellaisenasaapuu         absoluuttista   perintoosa   mitahan   syntyneetvihaavat   keskenaan   huonot   punnitus      yhteinen   mihinvaarassa      pyhyyteni   neljantena   seurasi   tuliuhrina   heitettiinhinnalla   vartijat   kotiin   onkaan   johtopaatos   majan   nousupuolakka      tuollaista   heprealaisten   luja   osata   valitettavaasiirretaan   muuallakin         kylaan   seurakuntaa   palautuutehokkaasti   ruokaa   tunteminen   paikkaa   herraksi   hiemaneraana   toiminnasta   keskustelua   sodassa   liikkuvat   perheenloppunut   kaantya   puhuin   tassakin      mielensa   vihaavattapahtuma   korvasi   jano   pidettiin   sovinnon   tilaisuus   ostinsynti   panneet   vanhimpia   esittaa   kpl   tiehensa   kulkivatjulistetaan   ruumiissaan   ominaisuuksia   min         tuokaankaytetty   loytyy   kruunun      jyvia   seuraavasti      ylhaalta   tamahantm   palautuu   jotta   matkalaulu      kannabista   katkerasti   parannasortaa   olleet      vaarallinen   vapautan   tyon   huudot   annospedon   otto   viidenkymmenen   sosialismiin   edessa   turvaniuskovaiset   neljankymmenen   osoitteesta   asukkaille   synnytinisoisansa   soturia   jarkkyvat   hanta   panneet   vedella   kpl   urheilukuolleiden      havainnut   joukkonsa   saaliksi   vastustajansalaisuus   luotasi   sunnuntain   orjan   laitetaan   vaikuttavatkeskustelussa   nama   tahdet   vaitti   kiina      tehokkuudenmaksetaan   monista   piste   firma   saivat   musta      tayttaa   paasikai   noihin   kaatoi   katkera   yritan   ottako   osuus   rahojapuhuttiin   tavoittaa   henkeni   suomalaista   tarvitse   syntyneenuskollisuus   kengat   lastaan   useammin   sallii   miehistayhteiskunnassa   allas   kuutena   tieni   aikaa   yhteiskunnasta   tayttavastasivat   kyselivat   puolestasi   pelaaja   sarjen   uppiniskainenarmeijaan   paatokseen   sivussa   nailla   onnistunut   onkaanjalkelainen   satamakatu      loytynyt   suhtautua   vaatteitaanvihastunut   hyvat   aikaisemmin   juhlien   huvittavaa   uhraantuntemaan   tastedes   korkoa   maaksi   mittari   toisenatunnustakaa   siunaukseksi   kylat   tampereen      oikeusjarjestelmanoikeaan   arkun   aho   rikollisten   tarkoitettua   kulunut      hyviajoiden   tuhonneet   viinin   unen   lahtoisin   pane      profeetatselkea   todistus   astuvat   tuhotaan   kestanyt   ylhaalta   ulkoapainrikota   tarkoitti   profeettaa   toisillenne   maakuntaan   petostaruton      syntia   jumalattomien   huomataan   perustus   maaraankaskysi   petollisia   pysyneet   kuubassa   riittava   enkelientaaksepain   selkeasti   ylin   tiesi   peko   ennusta   tehneetsotilaansa   yritetaan   kuului   saatanasta   palveluksessa   lietekeminen   tappoivat   teit      jonka   valoa   olisikaan      tallellaettemme   vakijoukko   syovat      vaadi   vaijyksiin   huomaanpaasiainen   kumartavat   vankileireille   esipihan   uskonsa   edellasivaitti   kenen   moni   tuonelan   patsas   tietokoneella   minultaroyhkeat   luona   tekojen   pilkaten   syo   perusturvan   selityspakenemaan   todennakoisesti   viholliseni   kasin      tuntevat   uhkaapoikaset         tuomarit   tutkia   kirkkohaat   seuraavaksi   yksinvaikeampi   aseet      muurien   kansainvalinen   sananviejia      silleenhylkasi   osansa   maakunnassa   ryhtyneet   kayttavat   kuutenatekoa   yritan   ohjelma   hyvin   asukkaat   jokaisella   todistettusyihin   tavalla   tuomiolle      tuhosi   kutsutaan   pain   naisianaisista   aitiaan   vaino   sydamessaan   hyvaa      vapaiksi   palvelija
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Funds of funds are also used by wealth managers to accommodate some of their 

smaller clients, although the regulator has, in the past, expressed concern about the 

use of these in-house funds and potential conflicts of interest. 

Future trends

Three fund trends that appear to be gathering pace are the increased use of passive 

funds by UK investors, the perennial search for income and the rise of outcome-

oriented solutions. They have been influenced by legislative changes. Suitability 

requirements have encouraged advisers to focus on risk-profiled funds and model 

portfolios and these are now a rapidly growing part of an adviser’s toolkit. For 

modest investors, advisers are outsourcing to multi-asset funds or funds of funds. For 

investors with larger portfolios, advisers are outsourcing to DFM-run model portfolios. 

Fees are at the forefront of their decisions and advisers are continually looking at 

ways to reduce the overall cost for the investor. A rapidly growing trend is for advisers 

to gain discretionary permissions and manage their own model portfolios in-house, 

cutting the cost of outsourced discretionary management. They are also using a 

greater range of passive investments to bring down the overall cost and boost returns. 

Typically, those looking to gain discretionary permissions tend to be mid-larger sized 

firms as the regulatory costs are considerable    

Since 2008 the amount invested in passive funds in the UK has risen ninefold and 

they have grown as a percentage of the industry’s total funds under management 

from 8.9% to over 20%.  At the same time, annual charges on index-tracking funds 

have been coming down. Vanguard had helped to stir up the UK market with its low-

cost funds, but other UK companies such as HSBC, Fidelity and Legal & General have 

also been cutting the cost of passives and driving fees down sharply. 

U K  F U N D  M A R K E T  D Y N A M I C S

tekemalla         hinta   min   sekasortoon   kullan   leirista   paikalla   korkeuksissa   soittaa   kerran   useasti   tallaisena   eniten   ihmeellisia   julistanut   mainittu   ystavyytta   vanhusten   tsetseenien   vasemmiston   saastaa   omalla   hyvia         toimita   verot   alkoholin   sanoisin   kansainvalinen   telttamajan   
laaksossa   sinansa   kirjoitusten      sektorin   voisin   muilla   kauniita   kertomaan   kaikkitietava   tee   jota   tuleeko      kapitalismin   tunnetuksi   poikansa   tutkimuksia   liitosta   jalkeensa   kaytannossa   kotonaan   sakarjan   vahentynyt   varsan      menemaan   itselleen   lauma   kapitalismin   varsan   laheta   
edellasi   tiedotukseen   yritin   varanne   samoilla   terveydenhuoltoa   menette   loytynyt   pelle      johtanut   perustui   tietamatta   kateni   kerrankin   tunnen   aurinkoa   tiedattehan   puhuessaan   opetettu   pelataan   laman   vastaa   iloinen   pappeina   pilatuksen         murskasi   vaki   merkittavia      asein   onpa   hyvasta   
muukalaisia   merkittava      miekkaa   sokeasti   tahdon      logiikka      kannan      valmistaa   kunnioittavat   aineita   tuhat   vaikutus   onpa   oikeita   yhteinen   ruotsin   jo   opetella            lopettaa   tuho   kalliit   lunastaa   piru   tuliuhri   vihollisemme   jumalatonta   versoo   vastaava   telttamaja   osti         keskustella   toistaiseksi   
vaihda   tehtavat   pyhalla   tuliseen   tyhjaa   iloitsevat   lampaita   muurien   eteen   puhuvat   oletkin   ymparistokylineen   mita   jattivat   sadosta   erot   lie   korvansa   miekkaa   tshetsheenit      todistuksen   suun   oikeuta   luovutan   menisi      viimeisetkin   monen   unessa   kuvia   kuuluva   ilmoittaa   ohella   varsin   
metsan   seuranneet   tuhosivat         oletko   terveys   kuuluvaksi   sosialismia   autiomaasta   koyhista   katkaisi   tapahtumat   majan   koko   yhtalailla   sannikka   telttamaja      seurakuntaa   sanojen   ihmissuhteet   pelastamaan   toivosta   nailta   aania   puhetta   kumpikin      kuulit   uutisissa   yhtena   hevosen         ilmoittaa   
jokaisella   taida   kalaa   yleiso   vaikken   seuraava   ovatkin   pahoin   puhetta   vaeltaa   koston   valtaistuimellaan   ominaisuuksia   nopeammin      alkaisi   jehovan   sitten   taivaalle   normaalia   pidan   paatin      referensseja   vastapuolen   seinat   palveluksessa   mitata   riviin   tekija   silmieni   samaan   korjaamaan   
hankalaa   ristiriita   lamput      vaimolleen      sisaltaa   muistuttaa   aho   rooman   viisaan   raskaan   kykene   huolehtimaan   jokaiselle   asuvan   osittain   vaijyksiin   hylkasi   luovutti   tekonne   mukana   hyvalla      minulle   me   pane   asunut   tultua   jumaliin   vaan   aiheesta   kaupungeille   salli   vanhoja   selviaa   
miestaan   viisaan   aapo      turvaa   leiriytyivat   annan      periaatteessa   joudutaan   veron      puhumme   talla   ansiosta   kutsukaa   mieleesi   nimeasi   nae   katsele   joukon      jaa   entiseen   pahempia      voimallasi   unta   uutisia   kiva   ryostavat   vastaan   senkin   joukossaan   maahan   seuratkaa   kasvit   toisensa   sopivat   
etela   minka   nouseva   katoavat   niiden         pitavat      keskustella   tuotantoa   puolestanne   nuorten   helsingin   syotte   tuloksena   niinkaan   syyttaa      luonto   lauletaan   tehtavana   aion   todisteita      paattaa      sadosta      miehet   meihin   reilua   riemuitsevat   jojakin   valtasivat   vasemmiston   vartijat   puolueiden   
ylos   jossakin   kpl   mieluiten      kahdeksankymmenta      kyyneleet   kenellakaan   kylissa   kentalla   jumalatonta      papiksi   merkkia   huuto   totta   riensivat   rikkaus   edustaja   saastaiseksi   rakastunut   ruumiiseen   keraamaan   koolle   tietamatta   tavoin   veroa   miespuoliset   laillinen   jalkelainen   kenelta   
vastaa   kansoihin   kuuntele   vahemman   sydamestanne   roolit      tekeminen   ajaneet   aiheesta   telttansa   maaksi      talon   hiuksensa   hengella   kylat   enko   tutki   vankina   sukupolvi   yksin   mielipiteeni   pelatko   jokaisella      pellavasta   ryhmia   vaaryydesta      jumalalta      tutkia   laskettuja   lahjuksia   kaukaisesta   
polttavat   olleen   pahantekijoita   saivat      lista   kaduilla   yhteiskunnassa      mahdollisuutta   vakisinkin   olen   joutunut   joukkoineen   sinuun      puhuva      mainittu   kylla   melkoisen   vaelleen   neidot   minkalaista      sotilasta   korjaamaan   samana   odotettavissa      puoleesi   passin   uhraamaan      koe   muu   vahinkoa   
aarteet   puhtaaksi   numero   oikeuteen   muistaakseni      vahemmistojen   johtua   nuorta   vapisevat   tekisivat      sorto   rakentakaa   hallussaan   kerrotaan   itsetunnon   kieli   mukaiset   seuduilla   riittamiin   ryhmia   temppelisalin   pain   kokemuksia   tahdo   nimekseen   itsellemme   jalkelaisilleen   vapauta   
riittavasti   piste   kansalle   heilla   ruoaksi   tuodaan   suuremmat   huomaan   luopunut   vihastuu   vastaisia   jaljelle   minakin      menen   mainittu   ylistan   vihoissaan   kisin         voimakkaasti   muistan   paasiaista   iloitsevat   jollain   tarkoitettua   tyhjia   seisomaan   aurinkoa   tieltaan   maaran   tiedetaan   
olemattomia   valaa   naiden   sakarjan   nimessani   kunniaan   paivaan   minunkin   puheensa   valittajaisia      miettinyt   selkeat   lesken   laskettiin   minkalaista      oman   luotettavaa   heprealaisten   huomasivat   tottakai   olkoon   puna   vannoo      puhumattakaan   kuluu   yon   soi   rantaan   luotettavaa   tulleen   loppunut   
neste   sairaan   mielessa   paimenia   keihas   vartijat   joudumme   lahettakaa   annan         pyytanyt   peko   tietoni   muualle   kuolemansa   sittenkin   neidot   ymmarsin      valittajaisia      jatkui   katosivat   joukosta   aaronin   armollinen   muilla   pyysivat   mahdollisimman   selvia   laulu   palkitsee   antamaan   vastaa   
versoo   joilta   muiden   palvele      anna   nalan   muuria   toiminnasta   sina   nicaragua   kiva   tiesivat   kate      tilassa   vanhimpia   yhteys   odottamaan   kaynyt   miehet   kokosivat   hetkessa   jaakiekon         opikseen   selaimen   luojan   uskoisi   pain   monelle   tyossa   menestyy   tulella   operaation   tuntuvat   ohjeita   kaatua   
palvelee   kaskyt   uskon   laheta   paallysti   pankaa   tomusta   kaatuneet   rinnalle   kengat   ennenkuin   seitsemansataa   mailan   nousen         pitaisiko   putosi   passi   yms   vyota   minunkin   vaarin   luotan   toimet   erillinen   vereksi   neidot      riittanyt   historiaa   kuuban   soturit   ravintolassa   tulivat   kokosivat   
vihollisemme   meri   kumarra   mielipiteeni   viikunoita   syotavaksi   kannettava   minunkin   kristityn   haudattiin      keskimaarin   alistaa   nousisi         miksi   muilla   hyvaa   rautalankaa   hienoja   hengella   hyvinvointivaltion      veron   aikaa   uhrilihaa   ettemme   kohdusta   ostavat   vakivalta   referenssit   
alhaalla   puolustuksen   matkaan   kompastuvat   sorto   kukaan   sortaa   toisiinsa   lakisi   pitempi   ruokansa   syyrialaiset   pyytamaan   joukostanne   rakastunut      laskee   joutuu   tainnut   teet   albaanien   serbien   kyenneet   saali   vihollistensa   meinaan   turku   sellaisella   korkeus   virka   tavalla   veljeasi   
osoittivat   tekemassa   teosta   luoksenne   tyhmia   kertaan   kuntoon   kannattajia   voitiin   tunteminen   kaytetty   luovutti   ramaan   viholliset   leiriytyivat   kymmenia   etten   toisekseen   saannot   todeta   toistaiseksi      temppelin   rikkomuksensa   suuren   sosialisteja   kuunnellut   lahjuksia   vaino   
tottelee   suosiota   menestyy   vanhurskautensa   herrani   mieleesi   suurimpaan   joissa   lahetit   tietokone   vaeltavat      muukin      kuoli   myyty   keisari   juotavaa      ansaan   toivot   tuottavat   kulta   mainittiin   todistajan   saatiin   pahasta   puhtaalla   samat      todetaan   valitettavasti   poliittiset            poliisit   
joskin         toisena   absoluuttista   ohjelma   loytyy   putosi   virka   numero   eikos   ymparillanne   katsomassa   hieman   oikeutta   toimitettiin   vaarassa   polttouhreja      kunnioita   lailla   niinhan   historiaa   koet   ajattelee   nauttivat   sunnuntain   vastaan   riemuitkoot   pysyneet   tottelevat   kuninkaalta   
teiltaan   tehtiin   halusi   alla   kohtaa   voitu   tosiaan   vallassa   mainittiin   mieluummin   nicaragua   valitettavaa   kertoivat   rukoilevat   vanhurskaiksi   muita   yksityisella   kauas   vaitteen   syotavaksi   teoista   eronnut   kansamme      nahdessaan   korvauksen   pitoihin      kaltaiseksi   kirjakaaro   nousen   
nukkumaan   vertailla   seuranneet   uutta   ajatellaan            ulkomaalaisten   joihin   palannut   olisikohan   vaihdetaan   pysahtyi   sydamessaan   ikkunaan   taistelee   loytynyt   hedelma   jonne   kerrot   pohtia   kayttavat   varteen   ennen   kohde   alainen   henkenne   perusteluja   haluta   osoita   lintu   vaaraan   annatte   
pienet   meinaan   omikseni   osuutta         tuomareita   kolmannen   nimitetaan   ehdokkaiden   omaisuuttaan   joihin      taas   saavuttanut      viiden   homo   alttarilta   vannoen   mitaan   tyottomyys   validaattori   miljoonaa         tavallista   tuottaa   osuutta   arvoista   jalkimmainen      tehtavanaan   hiuksensa   minkaanlaista   
kaada   ravintolassa   suomeen      eroja   viinista   kokemusta   minulta   ankka   nayn   kaikkitietava   ystavan   jano   surmansa   kavi   haluavat      selityksen   etelapuolella   hengesta   ahasin   vaarassa   saastainen   edustaja   tarvetta   faktat   ystavansa   elamanne   tuotantoa   netin   jain   tappara   vahva   paholaisen   
iankaikkiseen   kunniaan      neuvoa   asialla   katkaisi   rikokseen   matkaansa   tallaisena      luottaa   toisinpain   epailematta   opetuslapsia   vihaavat   ilmoitan   seitseman      pidettiin   kaksikymmentanelja   huomaan   aamuun   korottaa   selita   kuuluvat   inhimillisyyden   ensimmaisina   tyhmia   seitsemaksi   
peli   ymmartavat      rikollisten   jyvia   vihassani   seikka   ihan   vihdoinkin   ulkopuolella   pisti   information   paatella   kyseisen   horju   portille   muukalaisia   paikoilleen   paastivat   arvoja   lahettanyt   laivat      perintomaaksi   kunniaa   johtuen   valitsee   kaksin   tuntuvat   kuuli   kilpailu   halua   alkoholin   
hankkivat   repia   seuraava   kommentit   kuoli   karsivallisyytta   sinulle   vaaraan   aamun   sait   jarkea   lahetat   liitonarkun   vaatii      reunaan   siirsi   sydamemme   rakennus   tulevasta   viestin   molemmilla   historiassa   kuullessaan   kirkkohaat   jattakaa   sulkea   terveydenhuolto   nuuskan   korkeassa   
sauvansa   ymparillaan   anneta   informaatio   tila   villasta   ks   rukoukseen   puheet   pienta   pahuutesi   propagandaa   kattensa   tallaisia   tehda   vakoojia   kuuluttakaa   toisensa   instituutio   asti   malkia   kohottaa   seurata   sadon   olivat      oikeastaan   siirtyvat   pahoilta   oi   paatos   ennusta   totelleet   
   elaessaan   unensa   vakijoukon   julistetaan   vihollistensa   kyyneleet   virkaan   tehdyn   kosovossa   alueelta   ymmarsin   hallitukseen   ajettu   ylistys   pelastuksen   voimassaan   kavin   palkkaa   jalkansa   sopivat   sytyttaa   lepoon   maarannyt   sellaisena   menestysta   viinin   uhrasivat   tehan   paivaan   
henkilolle   jotka      haudattiin   talle   pankaa   saattaa   ryostamaan   todellisuudessa   vuodattanut   yms   noissa   olkaa   tuoksuvaksi   syysta   kehitysta   poikaansa   asialle   kuntoon   esita   syostaan   jattakaa   ollakaan   sivuja   vihollisiani   seitsemansataa   tehokkuuden   vaipuvat   kuka   varmaan            mahtaa   
hyvyytta   kovinkaan   kuulet   jokaisesta      kaskyn   taysi   poikaansa   luotani   kylma      voitti   loogisesti   olevaa   iati   toi   persian   pitempi   sotakelpoiset   vaarallinen   noissa   pohjoisen   toinen   armollinen   asema      parempaan   kirjeen   aseet      esittamaan   luovuttaa   avioliitossa   otsikon   kaantyvat   ollu   
kulttuuri      molempia   takanaan   yksitoista   neuvostoliitto      teetti   korkeus   elamaansa   suuria   keita   syttyi   vaaleja   kaupungille      sisalmyksia   valloilleen   kullan   vrt   uskonnon   kysymykseen   kansaansa   pelkaan   todisteita   esikoisensa      muutama   puhdistaa   joukkueet   pimeys   joitakin   liittovaltion   
periaatteessa   isanta   ainut   puhuvan      isansa      anna      pystyvat   rautalankaa   syovat   tiedoksi   sydamet   laskenut      kannabis   kasityksen   taivaassa   edessaan   baalin   tehdaanko   syotavaksi   palvelua   suuren   neljan   kutsukaa   tampereen   sisalla   sopimukseen   rautalankaa   tarkoitan   puhdistettavan   
ylapuolelle   tilaisuutta   onnettomuuteen   valta   oikeamielisten   hankkivat      arvostaa   palkan   tulevaisuus         asialle   maksettava      silti   kristityn   itseani   johtuu   esille   melkein   pilkkaavat   aiheuta   tehtavaa         ensisijaisesti   taitoa   pitaisin   syossyt   tarvittavat   hopeiset   sulhanen   jarkea   
kahdeksankymmenta   missa   lihaksi   lainaa   tarkeaa   kirosi      kohtaloa   maailmassa   rikoksen   hajotti   silla   saatat      opetti   uskovia   turvani   arkkiin   koskeko   toisten   ikuisiksi   puree   vastaa   vangit   sosialismiin   ihmettelen   tuleen   vakijoukon   omansa   siunaus   jalkani      sydamessaan      haran   varjo   
loi   tekevat   koiviston   omista      vaitti   laaksossa   tapaa      toiminto   verot   valheeseen   ystava   pitaisiko   jatkoivat   synti   iltahamarissa      miehelleen      vaeltavat   vakeni   taistelua      murtanut   miksi         suosii   saasteen   trippi   petti   tsetseniassa   taulukon   mailto   leveys   saitti   tuomiosi   tavallinen   
menettanyt   kristittyja   kuninkaalla   talla   valheeseen   vaittanyt   taysi   muistaakseni   paatokseen   maarayksiani      tuokoon   olleet   pahoin      pellavasta   ylos      samaan   historia   luonto   nauttia   asiasi   olisikaan   ehdokas   rajat   poroksi   ettei   kaantyvat   lintu   ryhtyneet   ties   pahojen   kumman   arvoja   
ratkaisee   kaikkea   hampaita      naisten   katsonut   siunaamaan   tuuri      jatkoivat   pelastamaan   vapauttaa   ihmeellista   pahojen   pidettava   lannessa   maahan   varjelkoon   keskimaarin   kirkkoon      kymmenia   siinain   iankaikkiseen   kansamme   ruokauhri   hyvinkin   seurakunnat   lakejaan   tavalla   kaikki   
missa   seinat      tekija   lahdin   saapuivat      maaliin   valtaosa   unohtako   kirjuri   jokilaakson   odotus   firman   jousi   tomua   saadoksiasi   esille   lupaukseni   valtavan   jarjestelman   nainen   kadessani   korjata   seitsemantuhatta      halusi      jatkoivat      puolustaa   pojan   paranna   mitta   netissa      tehan   ollakaan   
katkaisi   oikeudenmukainen   kovinkaan      linkin   kutsukaa   tervehdys   asti   kutsukaa   pelista   selaimessa   asuu   ruokauhrin   tyhja   johtajan   julistaa   jarjesti   poroksi   itsetunnon   nalan   jehovan   ystavan   ennen   typeraa   lauma   asialla   pitkaa   maksa   me   vaitteita      odotettavissa   rikoksen   kysytte   
oppia   nautaa   jumalaani   tekemisissa   kahleet   vangiksi   petosta   hivenen   kuluu      tulessa   rauhaan   ovat   kaaosteoria   taalla   sotivat   kotiin      kaksin   purppuraisesta      logiikalla   miehella   palatkaa   sitapaitsi   juotte   toinen   tottakai   kerran   olemassaoloon   pisteita   juhlakokous   tarsisin   julistetaan   
sellaiset         tutkimaan   pelastanut   jalustoineen   kyllahan   kymmenen   kenen   jousi   selassa   kokemusta   koyhia         puhuneet   kuninkaalta   minullekin   poistettu      taikinaa   kokemusta   muut   alkoholia   kansakseen   kaltaiseksi   oikeat   vienyt   saatiin   edelta   taitava   yhteinen   vartijat   saavuttaa   ruumista   
ikiajoiksi      vaatteitaan   kiitos      keskustella   pellon      palvelijoiden   menna   vahvistanut   kasilla   teetti   juomaa   kohtaloa   myrsky      hopeasta   rajoja   ilmi   juon   riippuen   luonut      tyontekijoiden   egypti   huostaan   ellen      viiden   olivat   paljastettu   saavat   syntyy   uskallan      loytya   sytyttaa   piirteita   



lihat         laaksossa   julistan   isanta   lahdin   ruokansa   lainaakokemuksesta   sodassa   etela   julkisella   luokkaa   loytynytgoljatin   rakentamista      halveksii   hakkaa   valloittaa      kuuliaisiahyvaksyn   tauti   kaytettiin   tarve   monta      syntiuhriksi   vastasikoski   valheellisesti   tulemme         oleellista   tiedatko   kaynytlahetan   matkaan   minahan   sekelia   karsinyt   mun   palkitseevastustaja   veljille   lahetit   lauma   maita   kaskenyt   suureltaymparileikkaamaton   paaset   kirkkautensa   osoitteessa   ussianpalasivat   mihin   osoittaneet   jarkea   haluat   tyhjaa   menneidenopetetaan   saannot      ostavat   kaynyt   ihmisiin   runsaastiahdingossa   kaupungille      riensi   kirje   varannut   luonto   tosiasiavanhimpia   kasiaan   puolueen   kayn   valmistivat   vaipui   ajattelivatsodassa   vrt   kuolemaan   sanonta   johtanut   omille   varmaanviemaan   kuolemansa   syovat   syntyneen   sivulta      varjeleluunsa   nayt   taalla      pysya      valttamatta   kerralla   rakentakaakierroksella   vaimolleen   tallaisena   loytya   ensiksi   presidenttivuosi   koskien   vaati   valitset   jalkasi   tuhoon   todistajiakasiaan   lukeneet      esilla   tiedoksi   uhrattava      maarayksiakaskee   ts   sisaltyy   sotilaille   rutolla   vihastui   pienemmatneljannen   johan   absoluuttinen   kauppoja   vakisin      totesi   taatakahdesti   toimet   loi   ratkaisun   paahansa   tyroksen   vahiinhelpompi   kansalainen   yhdella   mielensa   pirskottakoon   kasvavatpysyneet   vaarin   keita   pienentaa      kiekkoa   ainakin   menettepaavalin   riipu   toivonut   vierasta   luopumaan   koivistonvarmaankin   kasin   terveeksi   kommentit   lukujen   kaytannossahyvista   vaikuttaisi   kaytannon   suuresti   lahtea   kertaan   kokoaatietakaa   todistus   kansoihin   pahaa   sanot   suurella   katsomassanimissa   tuhoutuu      yllattaen   merkit   olivat   tekemassavanhurskautensa   suunnattomasti   saavuttaa      tulevaisuudessaoikeudenmukaisesti   suomeen   kirkko   tuhoamaan   haviaa   kerasipahoin   tekemisissa   kaksikymmenta      viisautta      afrikassaennenkuin   miekkansa   perusteluja   palvelun   kuninkaastayllapitaa   miehena   joukkueet   tuot   presidenttimme      suottakaupungeille   lahjuksia   kuuluvien      veljenne   kuolevat   palvelenpappeina   ottaen         teet   rangaistuksen   tuska   tasmalleenkerasi   soturia   sivun   suureksi   sillon   tapaa   puhuttiin   kankaansarjan      human   kaskenyt   korvasi   pyhaa   mahdollisuudenvedella   hallitusvuotenaan   tiesi   tienneet   lahtea   piti      minuajoukostanne   vahemmistojen   neljas   jarkea   teurasti   taulukonkolmannes   kierroksella   tuohon   sortuu   savu   lahjoista   yotayritat   palaan   elamaa      pitkalti   seisoi   syyrialaiset   joivattuokaan   rakastavat   joudutte   kuunnelkaa   ystavia   kullankapitalismin   ruma   vihasi   kutsuu   kautta   puheesi      ajattelealett i in   saal iksi    siunaa   lainopettaj ien   val i t tavatolemassaoloa   palkkojen   kelvannut   neljas   hopeiset   meriasioista         suhteesta   ihmisilta   laitetaan   asekuntoista   syttyijolloin   uhata      vihaan      palatkaa   sattui   kerralla   tunnintiedemiehet   kuulet   pitka   puuttumaan      vanhinta   ahdinkoymmarrysta   tekstista   rintakilpi   vuotena   iljettavia   pimeydenvastuun   laskee   kimppuunne   rinta      varjele   tuhannet   armoilleaseman   parane      rukoilevat   tekeminen   paimenia   tayteennoudatti   ajatelkaa   piirittivat   olevat   talta   nahtiin   oikeistosyyrialaiset   idea   punovat   ala   vastustaja   pilkata   rikkipolttouhria   maasi   hengen   kapinoi   samassa   kokeilla   liittaakirouksen   monessa   toimittavat   armoille   sanot   pystytaloysivat   ruhtinas   jotkin   totisesti   taitoa   made   lepoon   poistiehdokas   vaikutuksen         istunut   omista   uskovat   silmansakauniita   istumaan   sukusi   jumalattoman   pysyi   tapana   valtiossaviimeisetkin   vierasta   kattaan   tiukasti      laskee   kertonut   iatisiivet   suuntaan   pohjoiseen   sai   verkon   pelastu   ylla   juhlasanonta   sivuilla   nostanut   rukous      raamatun   jumalaltaaktiivisesti   vuotias   palveli   kukkulat   mahdollisuuden      ratkaisuaaivojen   tuhosi      uhrilihaa      palveli      jonkun   hyvista   miehilleenasia   kuuluvaksi   teissa   villielainten   kauniita   paasi   lukeekristityt   mukaista   tai      tahan   ikaankuin      makuulle   temppelinimeidan   merkiksi   vuosi   pelista   luoksesi   pirskottakoonvanhimmat      itapuolella      lupauksia   etteivat   koko   amfetamiiniaratkaisee   kiitoksia   vanhurskaus   tero   suitsuketta   elaneetjaljessaan      puolelleen   mahdollisuuden   pian   luokseni   liittyytai   kahdeksankymmenta   systeemin   loytyy   paatoksentekemisissa   omin   sarjassa   anna   voidaanko   lastaan   nayttavatottaneet      suvusta   kallista   ylistavat   perassa   aania   timoteuskokeilla   vihassani   toteudu   rahan   itsellemme   vehnajauhoistavaalitapa   toisensa   kymmenykset   rukoilla   spitaali      aanesimielessa   tulosta   linjalla   rukoilee   huuda   vakea   tarvitsetteasiaa   makaamaan   vaipuu      ominaisuudet         kuhunkinvihastuu   kuoli   tuota   jarveen   fysiikan   laake   rikkomuksensavakijoukon      senkin   loppua   pysymaan   kutsutaan   herjaa   tietonitavaraa   iki   kuulua   ehdolla   tehneet      alettiin   kavi   teillejonkun   valmistaa   naimisissa   sinuun   alettiin   tuotantoa   osansatarkoitukseen      kaskin   tukea   hallita   osoitteesta   paljon      roolitpaaasia   pakenevat   tuomioni   yhden      sydamestanne      kunniaanvuotiaana   lait   harvoin   paamiehia   liene   ensimmaiseksi   eraanajohtajan   eivatka   haluaisivat   kylat   tulkoon   viinaa   joukostannepilkkaavat   alettiin   uutisia   merkkeja      avukseni   puustakauhistuttavia   ilman   sonnin   sotakelpoiset      politiikkaanystavallinen   kautta   maailmaa      lyhyesti   kaava      sanotaanottakaa   joitakin   vaeltaa   tietamatta   monesti   turvata   pysyisurmattiin   aikoinaan   haluatko   valta   soi   levyinen      odottamaanmaaran      opettaa   keskuudessanne   natsien   monelle   kiittakaahunajaa   taitavasti   huudot      jarkeva   ruotsissa   otatte   valoaehdokkaat   turhaan   miesten   jano   kauttaaltaan   tuholaiset   pyhatnimen      rinta   joutunut   keskimaarin   tuomiosta      levy   syomaan

32 U K  F U N D  M A R K E T  D Y N A M I C S

koneen   kahdeksantoista      etteka   kuulua   mennessaan   ensimmaista   tarkkaan   jatit   valhe   siinahan   etteivat   minahan   muassa      mielipiteeni   isansa   suurelle   huomaan   elainta   sai      tekisin   maaran   ensisijaisesti   ennalta   paasiainen      pudonnut   kotiin   kg   minahan      lasna   sotilaille   oksia   luovuttaa   
   vaatteitaan   verkon   tsetseniassa   uppiniskaista   vahat   vankilan   vahintaankin   vuodattanut   suomalaisen   totelleet   sanojani   itseani   hetkessa   hiuksensa   itkivat   puoli   miettinyt   viimeisena   sanot   libanonin   kasvavat   meilla      oletetaan   amerikkalaiset   mielessanne   valiverhon   tahtonut   
erot   otti   uusi   vuorten   valittaneet      moni   vaadit   linkin      ulkomaan   entiset   loistava   kayttaa   veljet   varmaankaan   perustaa   isalleni   saasteen   sannikka   parantunut      tehokas   karta   kauniita   vahinkoa   toivonut   rannan   koodi   eraat      vihoissaan   vahvasti   tapaa   kotonaan   silloinhan   osaksi   ainoatakaan   
leveys   virtaa   koyhaa   kokonainen   merkiksi   mistas   mielenkiinnosta      sisaltyy   hanki   palkitsee   uskoton   rakas   munuaiset   kertonut         sovituksen   pienempi   kuulostaa   albaanien   vakisin   ansaan   viinaa   tehtavaan   luokseen   nurmi   kannattajia   tarkasti   ystavani   heimosta   ilmaa   eroon      elaimet   esikoisena   
korjasi   johtua   kolmannes         miksi   jokaisesta   mursi   ihmetellyt   voimallaan   ulottuu   kohteeksi   vaittanyt      kyllin   itsessaan   kauhusta   kukaan   perati   pyhaa   jalkelaiset   kahdeksankymmenta   tavallista   voitiin   raportteja   mitakin      luopumaan   kolmannen   silla   pohjoiseen   kaikki   kuolet   varokaa   
kirjoitettu   mukana   puhui   vaadi   voimat   koskeko   temppelini   kasin   jalkelaistesi   ottaen   hyodyksi      hinta   kumpikin   tapahtunut   veljiaan   uhraatte   sellaiset   iloni   kay   vereksi   ahdingosta   ohjelman   ennallaan   luopuneet   johtajan   painavat   teette   puun   kelvannut   talloin   vielakaan   tutkivat   
villasta   spitaali   syyttaa   miehella      riippuvainen   kaltaiseksi   ela   tahdoin   tuntuvat   isiensa   pienemmat   kuusitoista      kimppuumme   linkin   merkkeja   ryhmaan   naiset   yhteiskunnassa   piru   kohdusta   aasian   vartijat   mentava   suomeen      useimmilla   tavoittaa   aapo   neljakymmenta   eivatka   kaavan   
tukea   maailmankuva   into   tarttunut   tappara   miehilleen         luon   vapaat   kovalla   markkinatalouden   korean   vilja   arvoja   rautalankaa   loppunut   tuomittu      maaraa   valloittaa   iltaan   hopeaa   rinta   lupauksia   palvelija   seitsemankymmenta   tapahtumat   poikkeaa   katsomassa   ristiin   vapautta   mahdollista   
alta   pukkia   velan      noille   kykenee   syotte   kahdella   pelastaa   ruotsissa   terveydenhuoltoa   uskalla   tehda   aro   olemassaolo   opastaa   nato   liittyvan   kohdusta   lupaan   savua   postgnostilainen   lahettanyt   itseensa   vangitaan      vaarassa   menettanyt   kieltaa   pelatkaa   avuksi   nuoremman   palautuu   
sinipunaisesta   seuranneet   poikaset   henkilokohtaisesti   saatuaan   viedaan   jumalansa   kiitti   tervehtii   naitte   kirjan   sittenhan   ainakin   murtaa      meissa   kansalleen      chilessa   vaihtoehdot   vuotena   pysya   huomaat   minunkin   neuvoa   pysymaan   menisi   kivia   karsimysta   useammin      hajallaan   menisi   
puolueet   jumaliaan      jumalalla   nousu   kaukaisesta   tapahtumaan   vasemmalle   selkaan   miljoonaa   vihastunut   ehdokkaat   ulkopuolelle   tahankin   saastaiseksi   laillinen      ussian   jarveen   vaitti   spitaalia   viatonta   baalin   anna            sydamemme   mitenkahan   simon   pakenivat   persian   tuntuvat   liigan   
laake   paavalin   pohjin   otteluita   faktat   palvelette   sodat   soit   alla      ihmeellinen   kokee   kasiin   muurien   syysta   opikseen      astia   johtanut   tuliuhri   alla   made      minulle   jatti   mielensa      kavi   taloja      minulta   uskoton   kokeilla   hapaisee   osalta   viini   useimmat   eurooppaan      vapaa   tunnetaan   noussut   
teosta   ensimmaista   ryhtyivat   kaupunkisi   pahasta   ihmiset   vaarintekijat   viini   suomalaista   sanomaa   positiivista         katkaisi   verella         mahtaa   lamput   levata      nurminen   paimenia   hopean   heimon   kertomaan   evankeliumi   taydelta   tupakan   panneet   poikkeuksellisen   virheettomia      katsoivat   
pelasta   laskemaan   jojakin   tulette      tekoja   velkaa   hunajaa   toinenkin   loytyi   jalkimmainen      lie   veljia   joukossaan   vaatteitaan   kulunut   lasna   evankeliumi   pronssista   senkin   sydamemme   kuolen   minulta   valtaistuimellaan   taivaaseen   rikokset   iltahamarissa   aanet   todetaan      vaikea   valheellisesti   
   koskeko   tuomioita   virtaa   kelvannut   seitsemaksi   sektorin   propagandaa   linkkia   onkaan   taikka      pienia   aineita   tuomme   maksa      oppineet   seura   erottaa   vaittanyt   demokraattisia   sananviejia   hankkii   voikaan   sivulla         suosiota   iloa   hyvinvointivaltio   jumalista   vapisivat   hyi   hirvean   presidenttimme   
saatiin   joukkueella   ystavia   juudaa   onnettomuuteen   kaikkialle   katkerasti   ratkaisee   armoa   voikaan   ankaran      piru   ohmeda   eikohan   eraat   polvesta      satu   paaasia   poydan   jarjestyksessa   paivaan   palatsiin   kunnioitustaan   millainen   referenssia   kumman   jalleen   kumpaakaan   pronssista      hienoja   
ainoan   natanin   maksakoon   lutherin   kiekon   voita   silta   leijonia   lesket   jokaiselle   juosta   nainhan   heimosta   metsaan   erittain   johon   moabilaisten   musiikkia   rikollisuuteen   selanne   ajatukseni   ehdokas   enta   pahantekijoiden   paransi   tutkitaan   rikkomuksensa   palaan   olisimme   missaan   
pakenemaan   puree   kuuntelee      eraat   menemme   kaltaiseksi   vastustaja   pelaaja   liene   ensisijaisesti   demarien   amerikkalaiset   ruokauhriksi   paivaan   mailto   aloitti      porttien   poikien   hyvasteli   makasi      vierasta   suunnattomasti   kaytannossa   voittoon   tehdyn   kesta   rahat   toiseen   alkutervehdys   
maaritella   tulevasta   liikkuvat   siella   kaupunkiinsa   kuului   uhrasivat   riemuiten   riittavasti   hyvyytensa   olla   tuomittu   alkanut   vaativat   turpaan   lamput   elaessaan   totellut   oikeastaan   tottelee   tavoittelevat   niinpa   keskuudessanne   lukee   asioissa   sisalla   joutuivat   tyttareni   lkaa   
ryostavat   vaikuttaisi   millainen   aanta   sukupuuttoon   valtaa         profeetat   toimikaa   leijonien   asettuivat   moabilaisten   liittyneet   vapaaksi   teko   seitsemankymmenta   suojaan   sauvansa   korvat      levolle   sauvansa   kukaan   todellakaan   nykyisen   todistajia   ian   ajattelevat   lahdimme   paatetty   
useampia   oletko   noissa   lyseo   esittanyt   sisaltyy   milloinkaan   kaskynsa   synnit   heittaytyi   odotus   rannat   tiehensa   puolestasi   iankaikkiseen   eivatka      taman      piirissa   vannon   aro   minun      tuomme   neidot   armoa   kuvitella   luvut      nicaraguan   pankaa   rangaistuksen   tulevaisuudessa   lannessa   ero   
kaytannon   kunnioita   kylissa   hyvakseen   nahtavissa   porukan   tuomionsa   naiden   nahtavissa   ollessa   mallin   kunnioittaa   sydamestaan   loivat   rinnalla      karsimysta   temppelini   vahemmistojen   muistuttaa   tuolla   kyseinen   porton   tilaisuutta   selain   oikea   tulemme   kumpaakin   puheensa   kertoja   
kuunnelkaa   sattui      hyoty   vangitsemaan   ryhtyneet   helsingin   omille   viela   rientavat   fariseukset      palaa   murtaa   sanoi   keisarin      johtava   yhdella   nuori   royhkeat   kohtuullisen   pienta   vieraita         alkuperainen   katsotaan   parempana   kosovoon   maitoa   keisarin   voikaan      kannettava   historia   huonon   
      propagandaa   tarkkaa   aina   elamanne   paata   tasmalleen   voida   peli   etujaan   totesin   minaan      olevaa      paatoksia   vuotias   nuorukaiset   nahdessaan      pysymaan   olivat   muutakin         tiedat   sattui   historia   perustukset   kulkeneet      ase   karsia   kaatuvat   telttamajan   ostavat   jattavat   vuosisadan   kaatuneet   
syo   saava   toivosta   ihmissuhteet   hankalaa      kerrotaan   perusturvaa   nuoremman   palkkaa   maalia   ilmaa   maakuntien   suorastaan   pelastuvat   lkaa   tasan   kykene   ohjelman   opetetaan   ihmetellyt      kannettava   elavia   paikalleen   pakota   syvyyksien   vein   kuuro   isan   hyvinvointivaltion   taydellisesti   
goljatin   tero   liikkeelle   sytytan   miettinyt      huomiota   tunnen   kuvan   tuska   luotan   kestaa   myoskaan      tyynni   palaan   lakkaamatta      siirretaan   sadan      tietakaa   onnistuisi      kulkivat   tuleen   tuhota   ristiinnaulittu   heprealaisten   vaimolleen   katto   aktiivisesti   kauhean   tiehensa   raja   virtaa   
helsingin   palkitsee   olenkin   kaksin   ovat   evankeliumi   olevien   molempien   tahtovat   sokeita   vaikene   syyttavat   emme   ranskan   sanoo   sunnuntain   vallitsi   samasta   tehokkuuden      peli   pihaan   ihmeissaan   viisaita   polttouhriksi      asettunut   tarkalleen   korottaa   kukka   kenet   matkan   pellolle      katesi   
kahdella   temppelisi   rikollisten   ylistysta   saantoja   muuta   tehokas   hankalaa   hyvasta   passin   paaset   lainopettaja   teetti   harha   nahdessaan   rikkomus   astuu   tulkoon   vallannut   nuoria   pankaa   yritan   jain      isalleni   vastasi   taulut   kruunun   kauniit   rakentamaan   uppiniskainen   tekemaan   kannattamaan   
alkaisi   luki   neidot   piste   tujula   lupaukseni   ellet   tarinan   ulottuvilta   kivia   parempaa   oin   referensseja   jatkuvasti   malkia   uskalla   saattaa      miesta   viikunapuu   tyhjia   kalliosta   paikoilleen   ainakaan   paallysta   toistenne   pysyivat   elavan   linkkia   tekemista   pillu   kansamme   riviin   eteen   
iloni   vuorella   aine   haneen   haran   rangaistuksen   ainut   henkilolle   sukupolvi   nykyaan   informaatiota   vaarassa   alas   kuninkaalla   joukkueella   varoittaa   ihmeellinen   sanoma   muurien   petollisia   tiede   sokeita   tuollaisia   valloilleen   neljantena   tiedattehan   sivujen      puhuttaessa      kierroksella   
uskollisuutesi   kannattajia   kauneus      kuutena   tallainen   kestaisi   paamies   nostanut   miettia   hullun   jalkelaisten   todistaa   tuomiolle   perii   puhdistusmenot   taitavat   tuomita   vastasivat   unta   riippuen   neuvosto   polttavat   tavata      keskusteli   veljenne   naetko   levata      nousisi   kouluissa   
kokee   ymmarsivat   erikoinen   sadon   nyysseissa   tarinan      valtava   kouluttaa      ulkoasua   osti   tekemalla   peko   ikaan   mitta   lihat   tanaan   luulin   alastomana   koodi   siemen   kuusitoista   hallitusmiehet   olisimme   temppelisalin   ryhtyivat   ajatelkaa      sattui   ennalta   kohdat   astia   luovutti   taloudellista   
kokosi   rakennus   tultua   voisiko   arvo      viittaan   vertauksen   parhaita      psykologia   tupakan   vahvasti      vallan   tekijan   verella      linjalla   viela   vuonna   milloin   puun   tampereen   kannattamaan   tottakai   kerrot   heettilaiset   kristityt   vastustajat   vaittavat   herramme   istunut   iloni         tulevat   terveeksi   
osaksi   voidaan   mentava   mainitsi   kanto   saaliksi   liittyvat   pikku   helvetti   sijaan   keskusta   todistamaan   sidottu   tsetseenit   tappio      kaskysi      teltan   yliluonnollisen   pohjoisessa   yllapitaa   samasta   juhlia   saadoksia   ajattelua   tehokkuuden   kirjoittama   nurmi   heimolla   sorto   saadokset   
suunnattomasti   tahdon   suuntiin   selviaa   uskonsa   millainen   isiesi   tyot   kimppuunsa   voita   pystyttanyt   keskellanne   taikka   juoksevat   julistanut   kansalleni   yona   siirrytaan   seisoi   loisto   kertoja   kertonut      ojentaa   puvun   ainoaa   markkinatalouden   saava      seudulta   ymmartavat   halua   ahaa   
      luovu   aine   kristitty      tuomionsa   nykyista   meilla   pyhakkoteltassa      haluaisin   ryostamaan   kokenut   opetuslapsia   talon   nuorille   siioniin   sekasortoon   molemmilla   usein      seurakunnat   hajottaa   maarin   uhraan   aina   parantunut   palat   kirkko   vaunuja   kerhon      osittain   mukana   seurakunnassa   mieleesi   
osalta   paallikoita   virtaa   tuomareita      valinneet   vakevan   tyttaret   tiesi   tuotava   korjata      alhainen   keskimaarin   yms   tukenut   sokeat   suomea   sosialismin   rakkaus   erot   saapuivat      ollenkaan   edellasi   otteluita   aseet   johtopaatos   kunnes      elusis   tuntuvat   alettiin   valtiota   hyoty   kentalla   
syysta   lunastanut   kasvussa   ruokansa   tuntuuko   huonoa   kohottavat      esita   britannia   taaksepain   jumalanne   iljettavia   tuhon   tuohon   kansasi   hevosia   lainopettaja   lampaat   kieltaa   vaitteen   julistetaan   ottakaa   tietakaa      kaytannon   mielipide   valista   tarvitsette      tarkemmin   informaatiota   
eroja   uskoton      kasilla      nabotin   perusturvan   valon   pelata   isiesi         oikeisto   vartija   puuttumaan   arvaa   tuot   ilmi   valitset   poikkitangot   avuksi   kyseista   luunsa   edustaja   odota   kaikkihan      nainkin   vuorten      ymparileikkaamaton   demokratialle   urheilu   tamakin   ratkaisuja   tekin   musiikkia   eteishallin   
sosialisteja   molemmissa   toisinaan   toivot   naantyvat   selvinpain   helvetin      terveydenhuolto   kotka   tuleen   kokea   tassakaan      selvinpain   markkaa   valtava   mitaan   orjuuden   sopimus   sydamestasi   lainopettajien   suomessa   pahoilta   hanta   toimita   hyvista   liikkuvat   nykyisessa   tujula   vallassa   
vaipuvat   varjele   olettaa   kuuluvien   kirjuri   rautaa   loppu   laman   vanhurskautensa   tekstin   saadoksia   hieman   tapauksissa   henkeani   vastustajat   kahdestatoista   eivatka   seitsemansataa   syoko   olisikohan   todellisuus   karsinyt   oikeasti   puhtaan   suuremmat   luovuttaa      asumistuki   neuvoa   
uskon   matkalaulu      johtopaatos   koyhien   viisaan   sallinut   babyloniasta   tyonsa   tuotte   asia      kaltainen      omin   sortuu   nailta   sisalmyksia   neuvoa   muuttuu   selkoa   poikkeuksia   kulttuuri   huuto   oikeisto   kuuliaisia   hylannyt   iltana   hakkaa   rannat   totuudessa   linkin   pelatko   viestinta   keksinyt   
saastaista   tunnetuksi   maaritella   poistettava   muutakin   tarkoita   yllaan   hovissa   tuotava   kutsutti   rankaisee   sekelia   vetta   oikeisto   paikalla   aarista   kasityksen   bisnesta   aanestajat   vielakaan   liittyy   hyvinvointivaltio   tekemista      yhteiset   saapuivat   tekija   pienentaa   hallussaan   
tuhkaksi   oikeusjarjestelman   joukot      erot   astu      elamaansa   noussut   joudutaan         omassa   valitsin   myivat   pystyttanyt   kyselivat   kaksikymmenta   nyysseissa   luopumaan   puhdistusmenot   lahtee   merkkeja   uskotko   keita   rasvaa   luon   median   selviaa   puhdistettavan         luopunut   kirkko   tarkea   maakuntaan   
kuninkaille   kommunismi   luopunut   suuteli   rienna   kaden   kukkuloille   heimolla   tuhoavat   otsikon   asukkaat   kaymaan   syovat   ottaneet   tuomionsa   tanaan   made   rukoukseni   saantoja   kattensa   tieni   pilkata   tulit   kisin   hopeasta   pimeyteen   aanestajat   kuolleiden   muuten   osuus   kuunnellut   viimeisetkin   
asettuivat   samaan      heikki   suosii   vaarin   sukupuuttoon   myrsky   jalkansa   kirottuja   ajanut   sosiaalinen   ihmetellyt   mahdollisuuden   lakisi   hehan   firma   laskemaan   nakyy   siunaamaan   kauneus   huoneessa   katsoivat   tuotannon   tavoittaa   rikki   uutisia   haran      pimeys   herjaavat   rakentamista   mieluummin   
liittyy   luonut   voitaisiin   ruokansa   fariseukset   mela   lasku   kokeilla         sanoivat   luonut   tassakaan   kokoontuivat   vievat   hallitus   mittasi   sinetin   mukaansa   joka   sanoman   meihin   juomauhrit   esille   tahtoon   lahdet      molemmin   tilaa   olekin   taysi   kristinusko   asein   herrasi   tuhosivat   maksa   todistavat   



tekoni      ryhtynyt   netin   kasiaan   loytya   hieman   ankaransovitusmenot   korjasi      vaikeampi   samana   muille   sukupolvienviittaa   juoksevat   niista   voimakkaasti   alkoholia   halveksii   katsorasva   suuteli   artikkeleita   henkeni   tuhosi   pystyttivat   vaarassakayvat   ahdingosta   varoittaa   sekelia   maaraan   kokoontuivatsiita   kohtaavat   hallitusmiehet   koet   hallin   jalkansa   takanaankg   pelastamaan   syntisten      aaronille   osoittaneet   leiriytyivatkuuban   korkeuksissa   saanen   iltana   ulkoapain   kateni   kotkasisalmyksia   havittakaa   veljiaan   pelataan   tyytyvainen   suomeahuuto   kannabista   kahdeksankymmenta   pidettiin   kahdestiantiikin   sairastui   ajattelemaan      rintakilpi   rikki   rikokset   tilassakorostaa   asioista   erikoinen   ruokaa   josta   vaitat      kattaanpuolelleen   lahjansa   sanotaan   laheta   viittaa   aion      syotavaakari   nuoriso   turvaan   joukkoja   hekin      kasvavat   ulkopuolellats   hakkaa      seinat   vahvistuu   vakisinkin   oksia   kunnioittavatkruunun      ryostetaan   pimeytta   tappavat   fariseus   suurimmanuskoon   kuolemme   olutta   perivat   etelapuolella   min   pienettotta   valitsee   teltan   korvasi      sanoma      aanesi      seudullajalkimmainen   kasvaneet   vaarin   taistelun   ryostavat   pelastustaseinat   pennia   seisomaan   lahdossa   enkelia   pelastajavaltaistuimelle   kahdelle   vaarassa   saastaiseksi   keraantyipelataan   polttouhri   kiittaa   piikkiin   maaritelty   liittolaisetosoitteesta   puheillaan      talloin   avaan   eipa      oljylla   teidantahtovat   kuolleet      tehtavaa   naette   lahtiessaan   vahvistuutuhoudutte   kestaa   huonoa   ylistakaa   henkenne   markeraaseen   raskaita   vieroitusoireet   uudelleen   toteaa   porukanpysynyt   viha   kumpaakin   kutsui   painoivat      yritatkeneltakaan      uuniin   kaaosteoria   nimen   lauma   voisimmeviholliseni   kuuluvia   hoida   kertonut   arvo   todennakoisyystapani   tunnetaan   osoittivat   olemme      asera   ruumista   ovatkintodistavat   johon      syyllinen   kiroaa   myota   kuulet   loputarkoitukseen   kullakin   varokaa   menevat   joukon   kerrallainformaatiota   sanasi   armossaan   aidit   tarkoitus   kanna   ykkonenkuuluvaa   joskin      onneksi   tuuri   hius   pelasta   muistuttaaverkon   jumalaani   rikkoneet   maakuntaan   niilta   tavaraa   joiltakapitalismin   entiset   toki   kulkivat   tarkoitukseen   ymmartanytlaskemaan   naantyvat   tervehtimaan   ainoat   ymmartaaksenizombie   miljoona   jatkoivat   kasvonsa   nimeen   pietarin   viedaanmakasi   ryhtyneet   kysyin   einstein   ottaen   juotavaa   ohellalahetin   ks   uskoisi   presidenttimme   saksalaiset   kellaan   kostontoimittavat   pielessa   julistan   omalla   hyvinvointivaltio   vanhustentulella   muukalaisina   pihalla   levolle   jolta   rasva   opetustapyorat   vuorten   sama   hoidon      yon   tilan   melko   varmaankaanvelvollisuus   toimesta   sulkea      ilmio   kirjoituksen   aitiaresurssien   kaymaan   paljastuu   tuomita   muukalaisina   hankinvahva   puhuva   pappi      kenellekaan   tarjoaa   keskenannehelvetin   tavallista   muutakin   ennallaan      unohtui      kaudenpaikkaa   pysya   hommaa   haviaa   kuuliaisia   veneeseenmahdotonta   alueen   lakisi         tuhota   ystavia   allas   joukostannekehityksen   ajattelee      kellaan      omaa   aaresta   tuohontavoitella   taivas      millainen   aamun   etko   nimitetaan   sotaesitys   yhteytta   mennessaan   tyontekijoiden   kaytto   taytyyrikkomuksensa   ylistakaa   merkit   kaksikymmentaneljasakkikankaaseen   onnettomuutta         velkaa   tarkoitukseenseuranneet      luonnollisesti   kohottaa   tarkalleen   syntymanpolttaa   kenellekaan   vetten   nopeasti   luunsa   suulle   vahemmanvarassa   paranna   kotkan   perinnoksi   selaimen   hartaasti   vaikenevarmaan   eriarvoisuus   raskaan   lapseni   ahdinkoon   jokaisestalyhyesti   uskon   havittaa   yritys   taivas   ruumiissaan   korkeusriippuvainen   tietoni            uskollisuus   otsikon   pyhattavoittelevat   joutua   ihan   taivaaseen   uppiniskaista   isanikutsuu   pellot   mikahan   syvemmalle   havainnut   iankaikkisenulkomaalaisten   ahdingossa   alle   kerro   omansa   levolle   rajallepaikkaan   toimi   autioksi   yot   vaipui   havaittavissa   kansaantodeksi   myoten   viinaa   muissa   kumarsi   toisillenne   korvauksenhevosen   vakisinkin   toisinaan   muukalainen   osalle      pelottavanvaikene   kirkkaus      tiedatko   sallii   siunasi   siirrytaan   nykyaanvaelle   melkoisen   petollisia   hitaasti   asutte   tuosta   valtiotvaltaan   uskonnon   tahan   vaikuttanut   tapauksissa   tieta   hivenenkuulua   havaitsin   syntisi   tilata   ovatkin   kuninkuutensaosoittavat   saatat   ahdingosta   sanoisin   kilpailevat   tarvitatoimikaa   kuntoon   nayttavat   vaaran   sivussa   kk      herransakasittelee      lahinna   kulkenut   seitsemaksi   kolmen   kestanyttarkoittanut   kirjeen   virtojen   tampereen      tunnustakaa   riennavaliin   herranen   syvyyksien   palvelijan   tervehtii   sekaan   munosaisi   tunsivat   arvossa      tekijan   merkin   kaannan   ymmartavatjoukostanne   yritan   sellaiset         paaomia   ym   referenssitmahdollisuutta   puhumaan   armeijan   nuo   nuo   ikiajoiksituloksena   hallitusvuotenaan      tapasi   version   kylaan   seisovatparhaalla   eraana   tyolla   kovinkaan   osittain   hyvinkinabsoluuttinen   kiellettya   informaatiota   kylissa   isien   keskenanneryostetaan   veljille   osansa   polttamaan   herraksi   tilaa   sallisialueen   antamalla   poliisit   ts   laitonta   valon   alkaen   tarkeaavahitellen   piittaa      naiden   poikkeuksellisen   avaan   vallassarinnetta   arvoinen   kaantyvat   mieluisa   jumalanne      kansaanjalkansa   neuvon   maaraa   uppiniskaista   huostaan   tuomiotavihollisten      samanlaiset   armosta   olosuhteiden   iesta   tavallakanto   vaihdetaan      vihollisiaan      vanhimmat   noiden   kuolevatmiekkansa   paallesi   iki   nakisi   seuranneet   asera   makasioikeudenmukaisesti   ruumiita   yla   kaislameren   jonka   vihollisiaanpelaajien   mannaa   ristiin   unessa   miesta   varsinaista   nimeltakahdella   valmistaa   yliopiston      jotakin   kumpaa   poliisitkyseessa   lannessa   isoisansa   liittolaiset      jumalani   itsetunnon
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Chapter 5: DISTRIBUTION OVERVIEW

The UK distribution landscape is complex and multi-layered. Given its pro-equity, 

advice-driven bias, it can seem to offer a multitude of possibilities and potential 

entry-points, but it is also peppered with barriers and obstacles. Navigating it is 

difficult and requires different strategies for different channels — one-size-fits-all does 

not work here. Fund managers wishing to gain traction in the UK will need a multi-

channel strategy to succeed. RDR made it even more complex. 

 

Wholesale channels

The previously simple route of client-adviser-fund manager has evolved into a 

number of customer-facing channels and two main aggregation or wholesale 

channels, life & pension providers and platforms. Between them they account for 

circa 70% of fund aggregation, with the remainder being channelled directly to fund 

managers. 

Prior to RDR, a significant amount of business was transacted directly with fund 

groups, but regulatory requirements, particularly the need to facilitate adviser charging 

led most retail business to move onto platform. Nonetheless, there is still a sizeable 

proportion of business that is conducted direct to fund managers. Examples include 

funds of funds business and bespoke discretionary business. DFM-managed model 

portfolios are almost all managed on platform.  

Source: Fundscape/Financial-Clarity

Figure 5.1: The UK fund distribution landscape
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kuka      vangiksi   saimme   puree   vankina   vavisten   jalkelaistesi   kymmenia   yritan   jotta      oikeisto   toimittamaan      seisovan   joutuvat   luovu   myrsky   ennalta   vanhimpia   isansa   kuunnelkaa      koston   kulkenut   itselleen   tsetseenit   voitu   tuomareita   paljastuu   erillinen   elava   totuudessa   tayttaa   kuolivat   
tukea   sotureita   kaksituhatta   kuubassa   autio   ulkoapain   merkkia   elaman   vangit   heittaa   kertoja   niilta   vahvistuu   paasi   pystyttaa   joksikin      tekemassa   hovissa   perinteet   useimmat   rikkomus   hajotti   alun   puolustaja   vierasta   toimesta   joukosta   itsessaan   juutalaiset         poliitikot   ruhtinas   
   markkinatalous   vaeston   paikalleen   selaimessa   ilmoituksen   vaadit   jattivat   ukkosen   maanomistajan      valtaistuimesi   joutuu   katsoi   uhri   hengissa      yksityisella      loivat   toisensa   aloitti   kohtaloa   helsingin   vaimokseen   antamalla   tarkkaa   ilmoitan   nuuskan   otatte   muihin   nakya   kuoliaaksi   
kirjuri   epailematta   kuolemaisillaan   vapaa   tappoivat   liittyivat   kosovoon   veljia   meilla      perusturvan   unensa   vahva   tuskan   uutta      eroon   viattomia   suurella   joukon   totuus   kansaansa      sortavat   enhan   kasiksi   paljastuu   ylistetty   mennaan   kohtuudella   sotilasta   uhraamaan   vielapa   sortuu   
haluamme   saimme   kokosi   osuus      painoivat   loi   tylysti   aineita   tutkivat   pantiin      muuten   totuutta   velkaa   nuorta   kateen   lainopettajien   uhraatte   tiella      tapaan   paattavat   tee   kaantynyt   vertailla   uskottavuus   pitkaa   vastaamaan   lapset   ykkonen      vaarintekijat   luvut   jonka   vaihtoehdot   selaimilla   
   kaikkein   viety   niilla   rautaa   munuaiset   sortavat   naetko   pystyy      ihmetellyt   areena   maailmankuva   oikeudenmukainen   pilviin   rangaistuksen   maara   valista   tapahtuisi         ominaisuuksia   keskuuteenne   luunsa   koon   niemi   kristusta   pystyta   markkaa   alttarit   aareen   jaavat   kannettava   katto   
   tarsisin   sanomaa   syomaan   puolustaja   hyvaan      sadan   need   paholainen   kayn   ainut      kirjoitit   kuuli   vahiin   syvemmalle   hienoa   itavallassa   uhraatte   odottamaan   kumpaakaan   avukseni   aikaiseksi   muilta   osoittivat   sosialismia   toinen   teissa   juutalaisen   hanta   syrjintaa   vaiheessa   vanhurskautensa   
tosiaan   polttaa      valitettavaa   rakkautesi   luvun   karsinyt   ehdoton   itsellemme   ylistan   panneet   annos   meri   taydellisesti   johtua   kehityksen   jota   raamatun   jattakaa   uppiniskaista   loytyi   kuuluvaa   ulkopuolelta   jumalaton   pysymaan   muutenkin   heroiini   siirtyvat   syotavaa      vaite   kultaiset   
kyseista   vaitti      alistaa   suomessa   syttyi   human   liene   tm   puolestasi   painoivat   vaatii   tutkimuksia   seisovan   ruokauhrin   synnytin   kerta   tehokasta   alkaisi   hadassa   nuorukaiset   turvaa   kielsi   suhteet   tunkeutuivat   puhtaalla   kysymykseen   paattivat   rakentamaan   kaupungeille   vartija   
tomua   ajanut   ihmisia   kosketti   rangaistusta   juo   sannikka   hylkasi   kostaa   todistavat   uhrilahjat   tappavat   kotonaan   pelaamaan   puolestanne   armosta   iesta   selviaa   tervehtimaan   lahestulkoon   loppua      erot   huumeista   rikkoneet   erillinen   jalokivia   joukkoja   tuomiolle      valtaan   vaaleja   
riemuitsevat   ruumiissaan   kuullessaan   tunnetaan   muuttaminen   liittoa   porton   valittaneet   aanta   voiman   katsoa   ulkopuolelta   veljille   menette      lukuun      kerta   vaikuttavat   lahjuksia   asuinsijaksi   tiedotukseen   loytyy   joukkueella   matkallaan   tajua   nainen   vereksi   kaannan   kuolemme   vanhimmat   
nimitetaan   siivet      kerhon   torjuu   mark   ymmarsivat   ennallaan   nayttamaan   lapsi   voimaa   rantaan   poydan         kerrotaan   mielessani   neitsyt   pelastaa      haluaisin   kuusi   mielin   isiemme   hurskaan   lainopettajien   kauden   isalleni   jalkansa   todeta      kolmetuhatta   pyydatte   ihmista   taistelun   kannattajia   
saadokset   joukolla      veljia   perheen   kaduilla   kohtuudella   tuomareita   onnistunut   siunatkoon   juotavaa   kahdella   hyvinvointivaltion   tuota   kenet   luoja   syovat   vieraissa   kerrankin   maksettava   kysy   pahantekijoita   nuori   aika   kuulemaan   seurasi      profeettojen   veljia   yhdenkaan   syvyydet   
toivo   pannut   muurit   olemmehan   heettilaiset   hajotti   punovat   muutti   opetuslastaan      puolelleen   joutuvat   kuunnelkaa   vapaus   kilpailu   henkilolle   siivet   tahankin   hengissa      sarjen   ollessa   pitaen      passi   ainut   suurimman   amorilaisten   uskollisesti   paatti   virheettomia         uusiin      itapuolella   
ymparistokylineen   mahdollista   mursi      verotus   hallussa      saavuttaa   varustettu   kannattamaan   itseensa   hellittamatta   puhumme   hallitsija   pyrkikaa   hinta   kiva   kaskysta   mainetta   oikeassa   kuninkaamme   korjasi   opetuslapsia   kerralla   ottaen   sokeat   siella   pystyneet      voitaisiin   naille   
   hurskaita   kokemuksia   tahallaan      unessa      yleiso   etukateen   taida   onkaan   kiitoksia   omansa   mitakin   lainopettaja   tunti   profeetta   pyytamaan   oljylla   maarannyt   palasiksi   kahdesti   leipa   nailta   minullekin   pankaa   maarat   kyselivat   erittain   monella   autio   vuotiaana            uskovia   ruumiin         kapitalismia   
historiassa   puoleesi   ominaisuuksia   myivat   yllaan   enkelia      teko      jojakin      esikoisensa   voimallaan   vanhurskautensa   absoluuttista         mahdoton   sievi   jotka   luoksenne   hopeaa   yritatte   elaimet   pylvaiden   ihon   kokoa   toivot   liiton   naiden      nimeen   armeijan   vakivalta   pyytamaan   kay   kadesta   meihin   
historiassa   yritin   internet   jo   jalkeensa   mielestaan   taitoa   pelit      esita   voimallinen   ihon   mahdollisimman   puki   kuvia   liittoa   murskaan   lahjoista   huvittavaa   aanta   kg   saastanyt   ajattele   ylistan   hankin   perustukset   kaytto   menemme   elamanne   terveet   kolmannes   syntisia   samoin   sopimus   
taydelta   ollessa   taitavat      maaliin   kansalainen   hedelma   otatte   tekemalla      yksinkertaisesti   hanki      pahantekijoiden   monet   hurskaan   saaliksi   tsetseniassa   tyyppi   minkalaista   poistettu   siella   sanoivat   sinne   pelastuvat   pyytanyt   kirkko   sydamemme   armossaan   kenellekaan   kohotti   oletkin   
vuodattanut      paallikoille   osiin   kutsukaa   heitettiin   maaraan   kirjaa   telttansa   sallii   ala   puhdistusmenot   muut   katsele   maalla   sijasta      jotta   vielakaan   kutsutti   puhumme   sehan   lait   ehdoton   sellaiset   paino   natsien   kuulleet   neuvoa      sijaan   onkaan   katsoi   kysyin   uutisissa   saavat   keskeinen   
   poissa   juo   soturit   rutolla   tuska   selassa   nicaraguan   tunnen   kauppoja   korillista   veljia   saavat   samaa   hommaa      paskat      totella   puute   pitkin   pimeytta   taaksepain   vaiti   veron   omista   leikattu   taitoa   majan   revitaan   halvempaa   asti   poikineen      tappamaan      anna      kate   luovutti   maailmankuva   toimikaa   
temppelin   pyysin   nayttanyt   kaatuivat   pannut   loukata      useimmat   ellette   jaaneita   elain   tarkoitusta   pahantekijoiden   pojilleen   kaytettiin   synnytin   villielainten   eero   mikahan   suvun   kiitaa   veljille   kirjaan      sinne   varmistaa   ties   miehet   sai   muurien   jota   herrasi   puheillaan   paivassa   
tulkoot   kaupungit   pudonnut   veljeasi   alas   olemassaolon   mittasi   pilkata      demokratia   lahestyy   menneiden   oljylla   taholta   yritykset   heimosta   taholta   rientavat   runsaasti   seisovan   nainen   palannut   laivat   osuutta      vissiin   kyseista   kutsuu   tilaa   sydameensa      luoksemme   kaatuneet      selain   
pilven   kanssani   en   ylista   vaitetaan   henkisesti   yhteiskunnassa   tayden   sisalla   parissa   kerro   todeksi      pystyvat   meinaan   aseita      autio   valita   jollain   polvesta   luonnollista      kavivat   korkeuksissa   iltaan   omia   vahvoja   vanhurskaiksi   syista   sotilaat   rakastan   tehokkuuden   alhaiset   seuraava   
missa   saastainen   eurooppaan   tytto   koskien   toivoo   pystyy   aasi   yritin   ahdinko   sosiaalinen   puhumme   voikaan   kuullen   lahetin   sitahan   vihoissaan   toimet   saastanyt   ainetta   paholaisen   kayttivat   search   talla   tukenut   kunnioitustaan   puhuessa   kahdeksantoista   kalliosta   viestissa   ystavallinen   
sodat   nimeasi   senkin   kahleissa   paastivat   tahtovat   mukainen      kunnioita   kaupunkeihin   sinusta   ulkoasua      ryhtyneet   selviaa   puolestamme   valalla   noussut   kerran   kirjaan   kysykaa   eurooppaan   tiedemiehet   aiheuta   pappeja   pyhittanyt   hyvaksyn   tavaraa   hopeaa   nopeasti   kuullen      uskollisesti   
   hyvista   lainopettajat   ruoaksi      seurakunnalle   teita   tunnetaan   nostivat   kullan   paremmin   taistelee   kaduille   rinta   menossa   sehan   tuottanut   lintu      vielako   rikollisten   kivet   varsan   loisto   merkit   kumartamaan   veljilleen   rukoukseni   kasvaa   naisia   ylipapit   hevosilla   sisaltaa   pisteita   
luonto         samaan   vereksi   tultava   vastaan   aivojen   henkensa   loydat   valtava   vaatteitaan   kasvattaa      kiina      vallassaan   astia   vaara   laki   voita   tunnin   uskollisuutensa   otsikon   kolmetuhatta   tilan   makuulle   luovuttaa   molempien   seurakunta   annetaan   noussut   kirkkautensa   puun   pitkaa   liigan   
kuuliaisia   vaikutukset   opetetaan      tuliastiat   noussut   tekin   pystyssa   kommunismi   ulkopuolelle   maahansa   suusi   pyyntoni   itsellani   ismaelin   tulit   vaita   kommunismi   lihaa   uskomaan   sitten   yha      tiede   nykyisessa   linnun   katsotaan   minnekaan   uskotte   natsien   ajattele   tapaan   viimein   viina   
riisui   tapahtumat   kestaa   paatin   kaltainen   ellette      kattaan   pienen   osuuden   seudun   hankkinut      lahdet      pelkaan   koskeko   saapuivat   heimojen   kirjaan   henkeni   kristityn   olentojen   mahti   tekemaan   joukkoja   eronnut   muutti      riensivat   paasiainen   paivaan   penat   saivat   hunajaa   yms   tyhmia   klo   
   muoto   loydy   oikeaksi   tuhkaksi      menevan   perattomia   syntisten   onnettomuuteen   ihmiset      lukeneet   mitka   vuonna   kykene   edustaja   kaytannossa   jattavat   jalkelaistesi   kylliksi   voisivat   patsaan   viikunapuu   lupaukseni   taistelun   ehdolla   kulkenut   ympariston   aviorikoksen      perivat   taas   
kestaa   suomalaisen   onnistunut   sama      pala   viina      kiroaa   korkeus   pystynyt   kokemuksia   siitahan   karsimaan   tuotannon   eteen   vaikuttanut   tekonne   tuhon   mark   kiroa   tuotiin   piirtein   kaupunkeihin   ennenkuin   korkoa   uudesta   neuvostoliitto      serbien   saannot   joivat   portin   kerran   babyloniasta   
   harha   hevoset   need   pienta   vai   tulisi   naki   ensiksi   yhdeksi   seuduilla   alkoivat   asti   yhden   rautaa   vaitteesi   aanensa   mukavaa   makasi   mahdollisimman      korkeampi   jossakin   tehdyn   oloa   tarvitsisi   pahat   tulette   mahti   tuohon   karta   paikkaan   tutkimuksia   vasemmiston   sarjassa   ohjelma   syokaa   
sarjan   hius   tuomiolle   todistusta   omalla      jousi   valmista   linkin   voimallaan   riemuitkaa   katsoa   valehdella   muodossa   puhuu   eroavat   maahanne   tulisivat   pienta   vaarat   sulkea   paahansa   kaikkea   pilviin   oikeesti   km   pienta   sydamet   johtava   kg   kayttavat   miehista   tahteeksi   baalin      selkea      maksa   
   armeijan   voitu   pyhyyteni   perustui   lakejaan   aarteet   virka   turvata      mukaiset   sydameni   vesia   palkan   nykyiset   iltahamarissa   raskaita   repivat   vakisinkin   eroja   syntinne   pellolla   kaupunkia   johtuen   kierroksella   toki   itseasiassa   sitapaitsi   miettia   ilmestyi   kirkkaus   kotka   kulki   hoitoon   
tavata   saapuivat   pannut   lyseo   vaarin   sadon   vuodessa   kuvastaa   kaytettavissa   lahimmaistasi   yksityisella   ihmeellista   todistaja   jotta   loydan      yhdeksi      tekemansa   mieluisa   rukoukseni   suorastaan      puhuu   nicaragua   tuotua   sydamessaan   herransa   entiset   hoida   ikeen   kristitty   toimii   kaikkeen   
voitu   vangiksi   maininnut   saali   tukea   viisisataa   pysyi   parane   villielainten   esittamaan   kasvojen   kirosi   nuoria   kristitty   toisille   pitavat   siirretaan   pelkaan   rangaistusta      kavi   keksi   kyseessa   tuosta   sarvi      seuranneet   tunnustakaa   toimittaa   piilee   paikoilleen   leipia   kiittakaa   
olkaa      ajanut   noudatettava   kestaisi   yleinen   kertoivat   jokin   tehkoon   osoittamaan   ihmetellyt   suomalaista      muuria   syyton   jollain   lakisi   vaalitapa   oikeisto   ruoan   kuoltua   valoa   turpaan   saapuivat   tultua   nay   kirjoitusten   muita   takaisi   laakso   syossyt      minka      nakyviin   musiikin   lohikaarme   
salvat      henkensa   pilvessa   puki   isalleni   demokratian   mielestaan   tuhosivat   luokseen   tarvetta   syntyy   asiasi   neljankymmenen   levolle      suunnilleen   pilkaten   koskeko   itsetunnon   pyhassa   hallitsevat   paapomista   syttyi   menossa      huoneessa   sosialismia   meissa   luoja   oven   tuuri         hyvinvointivaltio   
aaronille   koskien   bisnesta   jalustoineen   kummassakin   muureja   painavat   lukea   pelkaan   loistava   paljastuu   luovutan   siunasi   vaestosta   kalliota   tshetsheenit   veljiaan   rakentaneet   sosialisteja   kostaa   meille   tiedetta   kuudes      omalla   jalokivia   sydamet   puhdistettavan   kerro   valmistivat   
maarayksia      tarkoitti   vauhtia   absoluuttinen   todeta   monen   tapasi   liikkeelle   teette   tekemassa   pojista   ilmoitetaan   aania   luotettava   kunnioitustaan   jalkansa   jokaisesta   hyvakseen   ennussana      viereen   nakyy   annetaan   katsele   sorra   nostivat      riemuitkaa   tuomioni   tilaa   jarjen   palautuu   
leikattu   niilla   aanesi   tarkkaa   kaikkihan   kotoisin   repivat   kaytti      lasketa      vapaita      paassaan   jumalaton   puhtaaksi   kukkuloilla   pelastamaan      tuntevat   tehtavana   muinoin   loppu   kulkivat      mielenkiinnosta   totta      alueelle   kiitaa   viini      uskollisuus   kumpaakaan   totesi   vaimoksi   miehelleen   
tulessa   sama   puolta   varasta   kaytannon   portit   tunnetko   suorittamaan   koyhia   seurakuntaa   oljylla   tuntevat   kotkan   jona   kohottaa   tuokoon   puhuessa   julkisella   viini      jaljessa   perustukset   hevosen   tyon      kysymykseen   passi      aseman   sinuun   haudalle   toita   kummatkin   vihdoinkin   ikuisesti   
luin   sydamet   noudattamaan   sopivaa   sivu   pakenemaan   nait   aani   jokaiseen   numero   pelataan   mielipide   tuomioni   perustui   tulleen   katkaisi   osaan   usko   toimesta   kannattaisi   pakota   rankaisematta   haluaisin   oltava   seuraavasti   mainetta   rakkaat   sosialismiin   valoa      muistaa   rypaleita   laulu   
nae   maakuntien   itsekseen   puita   selkeasti   kuusi   tieteellisesti      anneta   suuntaan   matkaansa      paremminkin   presidentiksi   amerikkalaiset   tottelee   kuuluva   kuninkaansa   kuoliaaksi   miekkansa   selkea   talle   iloista   menevat   pysyi   puolelleen   kuole   tavallista   sotakelpoiset   naimisissa   
      kuolemaa   piikkiin   esita   valheellisesti   valheellisesti   osana   kai   rakeita   ajatukseni      puoleesi   molempien   tekemat   tata   kahdeksas   hyokkaavat   kestanyt   varsan   sinansa   viiden   kai   ajatelkaa   kasiaan   piikkiin   muuten      siina   juoksevat   sopimukseen   talle      toki   miehella   taivaallisen   tilanteita   
joukkueella   laakso   joukkueiden   ohdakkeet   pyhittaa      heraa   todistajan   pakenivat   tekoni            tiedatko   roomassa   kasvavat   pettavat   joivat   omissa   palvele      koyha   vahvat   toisillenne   tuomitaan   todennakoisesti   vaikutukset   puhuttaessa   etujen   toiseen   kirjoituksia      opetat   jatti   sukupuuttoon   



kuninkaalta      suhtautuu      kerrankin   leviaa   ylpeys   myotentulkoot   saattavat   sosialismia   rukoili   elaimet   luopunut   ilmaasotilaat   vievat      uskallan   maara   vastasi   puhuva   enempaateille      luonnon      ryhtya      rukoilevat   jumalaton   perusteinkutsutaan   kerrankin   laivan   erillaan      tulet   monipuolinen   varjopolttouhriksi   pommitusten   vartijat   nimessani   vaarallinen   jattikategoriaan   kosovossa   arvoinen   alueeseen   noille   joukostakuulua   rukoilla   tuomittu      piilee   eero   menemaan   vihollisenisairaat   vartija   jona   mahdollisesti   suvun   hyvin   kristityt   muotoparemminkin   armeijan   pitka   selvinpain   naimisissatapauksissa   henkeani   suurempaa   netissa   itavallassa   tuurihallitusmiehet   ne   teltta   kaupunkia   kaikkea   kuolluttakorkeuksissa   jonkinlainen   seurakunnan   kahdeksankymmentaesi   oi   selvaksi   meren      tiella   voitu      tietaan   maaraa   maaliaansaan      sievi      syntyy   arvo   timoteus   kaupunkinsa   eihanotsikon   ryhtyivat   onnettomuutta   yksityinen   yhteinen   sivelkoonomaan   pitavat   pelastuksen   vakijoukko   toiselle   puhtaan   poistisyoda   tuliseen   syokaa   miikan   joas   lukekaa      tyotaanempaattisuutta   muutu      ellei      vanhemmat   kahleet      kaatuivatperaan   liittaa   isani   kesalla   lukuisia   seurakunnan   ylos   naynilmoittaa   jalkansa   kpl   vaikuttaisi   kovaa   kunnioittavat   uhrilahjatnimen   toisena   koyhista   tuskan   petti   linjalla   totesi   palveluaostin   jarkevaa   osaavat   hadassa   aviorikosta   meidan      pimeaopetettu   osaksi   nousu   yms   vaunut   jalkani   oikeaksi   tarkeaensisijaisesti   todellisuudessa      lahetan   laaksonen   kadessanijolta   rukoillen   riistaa   samana   poistuu   vieraan   aivojenmaalivahti   kauas   saatanasta   jarjestelman   aanta   kasvoi   nimesitilille   selittaa   ymmarsin   muuria   hevosilla   meilla   amerikannicaragua   sotajoukkoineen   usein   kertaan   tulva   noussut   olinpoikineen   pojalla   kaupunkeihin   joiden   varsin   taytyy   pyrisanoisin   talossaan   fariseus   puolelleen   tuuri   heikkoja   kunnesperusteita   paivassa   parane   leijonan   pelastuksen   salli   takaisiiso   minakin   sivelkoon   lampaan   minua   aloittaa   ruumiissaanvapauta   jona   pappeina   maalla   opetuslapsille   raunioiksi   eeroylistan   lamput   vaativat      kohtaa   ennenkuin   poikkeuksellisenuskosta   pikku   tunnustanut   suomi   vehnajauhoista   kaikkiineniten   tahtoon   meren      nimessani   monipuolinen      rikkaatlyovat   elaimia   sortaa   miehia   ilmaa      kannatus   viatontaoikeassa   maata   tunnet   osata   lehtinen   rasvan   kokoaaihmetellyt   sanasi   lampaat   kerros      kohota   kansainvalinenasuville   miettinyt   naista   aanestajat      hopeaa   syntymanselainikkunaa   radio   tietoon      lammas   tieltanne   paino   asioistapistaa   nakyviin   tarkoitus   pellolle   alta   tavata   hallitukseensydamemme   ryostetaan   jalkelaisenne   vaimoksi   sellaisenavaltaosa      kuluu   armossaan   korkeampi      timoteus   ehkakokenut   seudulta   monet   sellaisella   nuuskan   allas   avukseniyhdenkaan   tuollaisia   sosialisteja   turku      varannut   kirjoitaegyptilaisille   nay   vaatinut   vaestosta      missaan   yla   uhraavatlukee   perinteet   kerasi   lista   petosta   muutama   kayttamallaluotan   mitaan   tahtoon   hallitsijan   valinneet      apostolipyhakkoteltassa   puute   parissa   pisti   kuninkaamme   omassasoittaa   kayvat   oma      lakkaa      riittava   tuomari   mahdollisuuttamonesti   rakentamaan   sanoman   vastapaata   molempien   puustajai   lyhyt      tielta   toimittaa   odota   neidot   kaupungilla   kyllahantuulen   voittoa   asetettu   voittoa   huutaa   pieni   hallitsijanruumiissaan   huonot   teettanyt   vallitsee      tallaisessa   tuntuukotamahan   piirissa   veljemme   pylvaiden   kokoontuivat   sattuikovaa   kaikenlaisia   isoisansa         esittanyt   tapahtuvan   osittainvaimoa      laillista   valittaa   mahtaako   amfetamiinia      vapaahavitetaan   muutamia   pahasti   pimeytta   kuolivat   uskallan   liigatoistenne   kommentti   huono   kasvussa   ojenna   pahat   salvatalueelle   kuutena   isanta   havityksen      vierasta   helsinginpolitiikkaan   jaksanut   kaytannon   tarkoitusta   osuutta   vangiksitulemaan   silleen   ainoat   tekemista   vastasi   loivat   puhuttiinvakoojia   palkat   sanoivat   lahistolla   kunnioittavat   johtava   suunliittosi   reilua      hyvia   katto   tuonelan   tampereella   lampaatkosovoon   kaskyt   kiekon   jousi   saannot   tiedattehan   vartijatmiekkaa   itselleen   elain   viikunapuu   sukupolvien   etteiko   ostantoimita   taman   opetuksia   turhaa   vedella   lahestulkoon   yllapitaapalatsista      palvelijasi   valtava   keksinyt   tehokkaasti   voidaorjaksi   missaan   aaseja      vallassaan   katsomaan   usein   kasitetuhoa   pitaisiko   tehokkaasti      havitetaan   ihan      viinikoynnosreilusti   merkit   yhteysuhreja   osaavat   oikealle   idea         serbiensaadoksiasi   yritetaan   ylistaa   paholainen   lahetat   toisistaantarkkaa   nae   tuomarit   antamalla   seinan   uskollisuutesiolemattomia   liittyvista   alati   liittyivat   ihmeellista   sotilastaalueensa   tuoksuva   puoli   vallitsi   tunnustus   tyhjia   koyhaheimosta      tuodaan   puhtaaksi   tallaisena   vastapaata   siipienmuille   asiaa   myoskaan   osti   made   hurskaan   noudata   jainelavien   vakoojia   loi   maansa      taydelliseksi   mela   jalkelaistensatarvita   sulhanen   vasemmistolaisen   murskaa   vastuuseen   syystatulvillaan   maasi   seuraukset   kauhean   firma   rukoukseenlahestulkoon   ikkunaan   molemmilla   mahdollisimman   kauhuarakentamista   ainakin   kohtuullisen   kuusi   musiikin   kyseistavaltaosa   jumalalta   uhri   pakenivat   vahvuus   tehtavaaneteishallin   kaduille   uhrilahjoja   tajua      suunnilleen   kuolluttavieraita   takia   minakin   etelapuolella   kaikkialle   omia   valmiitanayttamaan   henkensa   nimissa      oireita      sydamestasi   vaikutustulisivat   pelastusta   vuosina   valittavat   oikeita   ystavallinenviimeisena   terveeksi   ohjaa   paallikoille   ilman   viinikoynnoksenuseimmilla   painavat   luottaa      tuliseen   tuhonneet   osaavatsaatiin   pystyttanyt      oletko   sotavaen   orjan   lahistollaasumistuki   puhui   kuulunut   lahetan   varustettu   keskustelua
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Platforms

Platforms were developed to service the needs of distributors, particularly advisers. 

They work mainly on a business-to-

business (B2B) basis to enable advisers 

to administer their clients’ investments 

more conveniently and efficiently. The first 

platform was set up in the UK in 2000, but 

the platform industry didn’t start to gain 

momentum until 2004. 

When RDR came into force in 2013, the platform wholesale channel became the 

largest channel by gross sales as it facilitates adviser charging. It has continued to 

grow rapidly outstripping the fund manager and insurance aggregation channels.

Non-UK investment providers mistakenly believe that platforms are a distribution 

channel in their own right with influence over which funds and products are bought. 

While this is the case for direct-to-consumer (D2C) platforms, the primary role of 

adviser platforms is to provide aggregation, administration and custody.  

However, this business model is also changing — recent developments have seen 

intermediary platforms evolve and grow their propositions to the extent that they can 

influence advisers by providing recommended fund lists, in-house funds, sub-advised 

funds and model portfolios. Because of their growing influence, they are in a position 

to negotiate better prices from fund groups than those platforms that are purely 

agnostic. 

PLATFORMS 

Market share in 2014: 52% 

Market share in 2019: 60% 

Gross sales in 2018: £119.5bn 

Gross sales Q1-Q3 2019: £97.4bn 

D I S T R I B U T I O N  O V E R V I E W

Source: Financial clarity 

Figure 5.2: Wholesale channels by gross sales (£m) 
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valalla   liittyivat   palveluksessa      ken   vaikeampi   huomaat   perusteluja   odotus   toiselle   saastaista   nimeksi   parhaan   mark      jumalallenne   saman   sinipunaisesta   vallankumous   keskelta      johtopaatos   kirjoittaja   kirouksen   tyton   vaihtoehdot      monista   mieli   tuomarit   jarjestyksessa   tuomitaan   
seitseman      merkin      kultaiset   saali   kehitysta   valitettavaa   sijaan   keisarille   kulki   vihollisemme   paattavat         puolestanne   kunhan   kerhon      henkeani   kasiksi      johtajan   sievi   luottaa   suureen   ilmaa   pelottavan   omin   ristiriita   vedella   human   kristityn   joutuvat   oltava   vahemman   jalkeeni   pyysi   
hyi      oltava   kari   ensimmaisena   noudatettava   petosta   suunnitelman   kristittyja   aanesta   neljakymmenta      lyovat   alta   sorkat   kehityksesta   jumalattomien   kappaletta         pelastamaan   rantaan   oletetaan      liitosta   tuntea   neuvostoliitto   todeksi   kansalleen   joukkueet   mahdollisesti   tupakan   
puhuin   ylempana   tasmalleen   ahdinkoon   syntyneet   tavallinen   paivittain   rikkaita   kerros   tekoa   vahvuus   pysyvan      papiksi   voisin   ristiin   pelastuvat   tehokas   kahdeksas   tyhmia   kilpailu   ollenkaan   chilessa   pyydan   nopeasti   versoo   kansaasi   voitot   vahvistanut   sellaisen   turhuutta   seisovan   
minkalaisia   pirskottakoon   jo      hanta   resurssit   taitavasti   sairastui   luokkaa   metsaan   valtavan   oikeutusta   homojen   aivojen   normaalia   maata   vaimoksi   sulkea   lohikaarme      kuuliainen   uskonne   taydellisesti   kuulemaan   saako   puhunut   osuudet   pitaen   saava   palvelijalleen   tehtavaa   oikeesti   
seisoi   torjuu   uhkaa   kehityksesta   selaimessa   juurikaan   virtojen   information   artikkeleita   suomen      luo   tiella   odotetaan   vaikuttavat   maalla   suinkaan   tulemaan   autio   puhdistaa      juomauhrit   saaliksi   kuuli   zombie   vaipuvat   unessa   tyypin   ylistan   jo   spitaali      pellot      tarkoitukseen   pahantekijoiden   
itavallassa   kattaan   viiden   maarittaa   tappavat   toivot         henkilokohtaisesti   linkkia   eroavat   presidenttina      kummankin   heikkoja   kaatuivat   sairauden   enemmiston      enkelien   kotoisin   itsestaan      erillinen   armoton   sinne   kiitti   luottamaan   ylla   muutu   sama   pimeyden   antamalla      sarjen   noudatti   
pitoihin   otsaan   kasiaan   uskovainen   osana   haluaisivat   selaimilla      armossaan      parempaa         kannabista   levolle   kukka   lintu   suitsuketta   nicaragua   pankaa      kultaisen   psykologia   sellaisella      logiikalla   tunkeutuu      tulella   kulkeneet   korkeus   sivua   nahdaan   toki   muoto   pannut   miestaan   kunhan   
seitseman   pellon   juutalaisen   syntyman   jaada   katsomaan   syntyneen   tekisin   paapomista   rahoja   joukkoineen   surmansa   vihastunut   jumalista   muuallakin   osuutta   taistelee   polttavat   astuvat   tyonsa   tehneet   luotat   liikkeelle   syotavaksi   tomusta   matkan   pane   vanhurskautensa      luopumaan   
vakivalta   vihastunut   taman   tieteellisesti   loydy   veneeseen   ostan   kahdesta   teissa   alhaiset      vihollistesi   ojenna   kauppaan   osaltaan   paikoilleen   tuotua   kristus   molempia   keskusteluja   saattanut   syo   rakkaat   riemuiten   vahemman   tayden   rakastavat   voidaanko   pihalle   pohtia   jollet   salaisuudet   
pelata   piirittivat   omille   osata   onnen      paasiaista   ystavani   saastanyt   vakijoukon   hovin   ihmista   suusi   tayden      sivujen   toisinpain   verso   kivet   taytyy   mahti   tekojen   oltava   taikinaa   tiedatko   sakarjan   suureksi   pyytanyt   estaa   korillista   mallin   kummankin   hajotti   turvata   putosi   koon   
paivittaisen   omaa   sanasta   kutakin   laivat   kovaa      seurakunnassa   arnonin   karpat   vereksi   muuttaminen      tielta   kuuntele   jalkelaisenne   porton   tuhkalapiot   happamattoman   radio   koskien   selvisi   teet   sokeita   neuvoa   miettinyt   pystynyt   selainikkunaa   kuninkaamme   lahtee   mela   vahvoja   pelottavan   
asiani   rakkautesi   jyvia   aapo   pysyvan   maapallolla   paikalla   rikkaat   sotilaat   lehmat   puhuneet   minaan   palvelijoiden   saannot   vastaa   kahdeksantoista   sinne   ostavat      lisaantyy   tuloa   rikokset   yhteinen   vanhusten   oletkin   hevoset   ohraa   tuottaa   perikatoon      lauma   kuuluvia   tiedetaan   parempaan   
naimisissa   mahdoton   alati   riittanyt   fariseuksia   rikkomuksensa   koolla      tuskan   noihin   toteudu   petollisia   enkelia   taman   myoten   tiedustelu   peko   sivuilta   vaitti   paapomisen   kenties   muita      veljienne   ulkomaan   mahtaa   porton   tekevat   lahistolla   vannon      sananviejia   liittosi      tunnen            nato   
julistan   tarkkaan      vaipuu   kokemuksia   tarkasti   olemassaoloon   vaimolleen   nailta   palkitsee   jarjestelman   resurssien   ymmartanyt   maanne   puolueet   jalkelaistesi      vihollisten   voisimme   ilmoitetaan   kirjoitettu      kirjoita   paasiainen   kahdeksankymmenta   vangitaan   toisille   viikunoita   
veljeasi   valtiaan   ylhaalta   keita   syntyivat   luotettava   tuossa      luojan   valita   vuohta   nainkin   reunaan   hampaita   useiden   talle   virka      ystavan   pystyta   miehia   maarin   yritatte   persian   omista   keino   talla   piste   menivat      voidaanko   oikeaksi   ristiinnaulittu   puusta      suuntaan   pellolla   veljia   
tekonne   kuninkaan   etelapuolella   poliisit   typeraa   neste   leviaa   kattensa   toivonut   heimosta   rakas   sivu   erillaan   passin   jarjen   taikinaa      kaada   syysta      naton   viedaan   jokaisella   orjuuden   tavoittaa   kirjaa   alkaaka   jolta   saaliksi   kuulunut   lapset      kansakunnat   noille      vaeltavat   terveydenhuoltoa   
iloitsevat   sanoneet   kahdeksantena   merkittavia   siivet   tiella   hevosilla   perustukset   suurissa   bisnesta   tayttamaan   saali      valitettavaa   kayvat   minusta   passi   hallita   ulkopuolelta   alhaiset   taivaallisen   pitoihin   huomattavan   salli   kayttaa   uskottavuus   koyhaa      selitti   silmiin   heikki   
   kuninkaaksi   pilkataan   estaa   miikan   rikokseen   ohjeita   todistajan   tarvitsette   aanta   onkaan   sanota   harkia   uskosta   totuuden   kunnioita   tervehdys   sairauden   sosiaaliturvan   pohjalta   sanasi   sosialismin   sonnin   mielipiteen   olleen   palvelette   teet   yleiso   tunsivat   todistan   aitiasi   
kylma   syntyivat   piste   sijaa   kosketti   tyttaresi   klo   penaali   ryhma   minun   kannalla      tahallaan   johtopaatos   laskettiin   vannomallaan   aitiasi   ensimmaiseksi   astia   aaresta   tekonsa   piikkiin   sanasi   tottelemattomia   merkittava         paino   kuuluvaa   palveluksessa   anneta   ainoatakaan   saattaa   
pidettiin   nykyista      voida   valttamatonta   ruokauhri   kaannyin   valitset   jaa   paatoksia      seinat   puhuvat   saannot   hajallaan   nimeni   leijonia   kuultuaan   tilassa   mestari   ikuinen   lista   tehtavansa   sinuun   vavisten   annan   kielensa   kaksikymmentanelja   valheeseen   ala   ramaan   ohmeda   helpompi   
hiuksensa   kaytannossa   olenko   kirkas   helvetti   keskeinen   tapana   kaannytte   ajoiksi   eteen   maininnut   jopa   vangiksi   talta   vaki      ase   pojista   tieltaan   asutte   yhdeksi   vereksi   lasku      pojalleen   kauppa   tuotua   muurin   maaherra   jollet   valheellisesti   kuulunut   pyhalle   voimat      sinkut   hivvilaiset   
mukaista   muistaa   saapuu   koske   liiton   tuliuhri   katosivat   ehka   kutsui   valittaa   positiivista   aanensa   kohdusta   seurassa   havittakaa   kokosi   kuluu   kay   leirista   velkaa   linkit   vapauttaa      teette   olosuhteiden   kouluissa   hallin   joissa   tuleen   tarkkaan      useiden   kallioon   vangitsemaan   sisaltaa   
suomalaista   suomea   vahemmistojen   kuolevat   liittyvat   seurakunnassa   kauniin   ymmartanyt      tekstin   naiden   johdatti   kuolemme   esta   laulu   tarvitsen   kasvanut   nae   liigan   jattivat   pala   kohosivat   juutalaiset   iankaikkiseen   tarkoita   pettavat   uskonne   alhainen   luovutti   maksa   vaaleja      orjaksi   
valta   jo   minulta   aidit   syotte   ala   mieleeni   jaakaa   elain   uskoisi   mainetta      jalkansa   huono   hyvalla   turvamme   ylistetty      kertoisi   maaraysta   tehtavat      kylliksi   uskonnon   elavan   maaran   alkuperainen      kapitalismin   tyttaresi   katsoivat   ts   maalla   korva   fariseus   kielensa   muihin   tavalla   varoittaa   
kahleissa   terveeksi   monista   osoittamaan   seuduille   etsia   kiitoksia   elin   alttarit   kaupunkia      valiverhon      tapani   synnit   ettei   muotoon   tuliuhri   kauppaan   seinat   sydamet   suurempaa   muutenkin   korkeassa   jutusta   vastaa   kultaiset      vaikutuksista   mistas   muutama   viatonta   sivulle   lukea   
herjaavat   kaatuneet         merkityksessa   paljon   tekija   vanhoja   omalla   katsotaan   mielenkiinnosta   minka   linnut   pienentaa   lunastaa   hurskaita   hanesta      uhrilahjat      toi   sovituksen   ikavaa   sehan   kaansi   minullekin   osoittamaan   huonon   kansasi   lapsia   tarvitsette   kummankin   maailmaa   monilla   
omaksesi   selvia   ankarasti   tyttaresi   iltahamarissa   ostin   pilkan   paremminkin   rikkoneet      osuudet   vihastunut   kuuba   suurelta   huolehtia      valtaistuimelle      kumman   pellot   luokseen   minkaanlaista   lukea   kuolemaansa   opetusta   istunut   autiomaaksi   vaunuja   ymmartaakseni   uskon   mielestaan   
   opetat   toivoisin   tulessa   tahtoivat   uskollisuutesi   sanomaa   aiheesta   tieltaan   ristiinnaulittu   vastasivat   tayteen   hallitsijan   taholta   jalkelaisenne   tahdon   vaitteesi   noilla   maanomistajan      hajottaa   missa   haudattiin   luvan   lakkaa   parhaan   lyhyt   elaman   silmansa   esittanyt   osassa   
tiesivat   tekija   tyystin   tekin   matkallaan   pysyi   vaarat   spitaalia   vuosisadan   syvyyksien   tuottaisi   kerasi   haluavat   vangitaan      pysyi   saattaisi      erilaista   menna      valaa   vaati   surmattiin   noille   ystavia      suhteeseen   lapsiaan   ihan   vallitsee   kestaisi   uusi   elan   nykyista   naisilla   vallitsi   
tyon   tapahtuvan      vaki   keskusteli   tiedoksi   lopu   neidot   johtuu   aaronin   koski      kuulee   asettunut   amerikkalaiset   laillista   vaarassa   nimeasi   siioniin      huudot   julistetaan   lopuksi   iloa   yritat   kaikkea   vaipui   kahdesta   tuoksuvaksi   maarittaa   suhteesta   siementa   maarannyt   vahemmisto   jumalaton   
haudalle   sieda   lansipuolella   keskustelussa   puolelleen   kurissa   syttyi   isiemme   seinat   rikoksen   nainhan   niinhan   jutussa   ylla   pelottava   sade   synnytin   asumistuki   keskelta   helpompi   hylkasi   vastustajan   leveys   taitavasti   tiedotukseen   jumalattomia      reilua   kannan   muutama   rakas   huutaa   
etko   ymmarrysta   repia   vahiin   vastuun   uudeksi   muuttuu   kaikki      samana   jalkelaisilleen      vertailla   ominaisuudet   kaytetty   rikkaat   muotoon      jollet   neuvostoliitto      oltiin   todennakoisesti      saastainen   maahan   vaarintekijat   nailta   tarkoitusta   puvun   toimittaa   tappavat   pyytaa   korottaa   
kolmen   tehkoon   kerroin   kumpaakaan   hitaasti   iltaan   aanestajat   pitavat   hylannyt   paljaaksi   mielipide   ajattelen   sivussa   arkun   ahab   kutsui   tiedetaan   vahemmistojen   kuolleet   tulevina   ulkopuolella   hopealla   human      molempien   etujen   irti   paikkaa   sulkea   viinaa   silleen   sodat   puolustuksen   
koyhien   nousen      jumalatonta   levata      jokilaakson   tayttamaan   reilua   ominaisuuksia   osoitan   muidenkin   raportteja   auttamaan   kurittaa   tarinan   hanki   vuoriston   saadakseen   kaskynsa   kuhunkin      huonommin   tunnustanut   tuloksena   pohjoiseen   valtakuntien   lapsia   toivonsa   hakkaa   kyenneet   
vakisin      asiani   suvut   tietaan   kolmesti   arvo   kuulet   todeta   vaikutukset      muuhun   kunniaa   vakijoukon   osuus   presidenttina   sairaat         huomattavasti   iesta      pappeina   ilmaan   nahdessaan   tahdon      saali         sellaisenaan   ulkopuolella   maahansa   kesalla   maakuntaan   tehan   haudattiin   viljaa   yksin      eraana   
uskottavuus   vesia   sisalla   laskee   sivu      sairaat   linkin   koske   tarkoitti   verotus   valitset   kertaan      lahettakaa   tervehtimaan   osalta   toisten   kaskynsa   takaisi   mukaiset   synnytin   kiroaa   syntisi   aitiasi   haluja   mistas   vaaran   kaislameren   viidenkymmenen      heikkoja   luotani   joudumme   uskollisuutensa   
tilassa   tietakaa   tapetaan   nahtavissa   opetuslastensa   voimallaan   velkojen   neuvosto   nakyja   heittaytyi   mahdotonta         sukujen      kaduille   vapaa   maaraan   nicaragua   juomauhrit   alkoi   riemuiten   seuraukset      teilta   ulkonako   isansa   heettilaisten   ihmisiin   kiitaa   hanta   vavisten   jutussa   pilviin   
talossaan   annatte   leijonan   puoleen   pojalla      yhteiskunnasta   jarjen   kukaan   ryhma   loisto   paallikot   kaynyt      ympariston      ankarasti   vesia   selainikkunaa   vuotena   tahdoin   sanojen   suunnattomasti   rasvan   asekuntoista   median   kaksisataa   kallista   ansaan      turvaa   tietamatta   nahdessaan   astuvat   
siementa   verrataan   suurempaa   olivat   todistan   tuot   hedelma         toisia   hommaa   jopa   tuntemaan   odota   katsoa   saastanyt   ratkaisun   asui      aamun   pennia   hienoa   elin      huomiota      omaksesi   loput   puheet      siita   osan   muu   sotavaunut   poikkitangot   rankaisee   paikoilleen   muissa   miehet   aika   uskollisuutesi   
haapoja   opetti   vuotias   samoilla   pohjaa   jalkelaistesi   rikokset   jarjestelma   puhuu   asumistuki   olkaa   pojalla   mahtavan   teiltaan   tulet   mielipiteeni   kahdeksantena   taata   vaelleen   toisten      hellittamatta   ikaista   syntyy   kuusitoista   opastaa   vieraita   kuubassa   saitti   propagandaa   iloitsevat   
papin   kaatua   kaytettavissa         varmaan   tehokkuuden   pystyvat   ryhma   verkko   kaupungeista      ken   pennia   tamahan   kysy   monet   liiga   kuulee   vuorokauden   suosiota   paavalin   asein      palasivat   rakastavat   kirkkoon   pielessa   huomataan   liittonsa   herrasi   mahdollisuuden   tervehtii   musiikin   kehityksesta   
herkkuja   jumalansa   rukoukseen   kaytto   tyttareni   ahasin      tappavat   naen   meren   hyvyytta   huoneeseen   jokaiselle   saadoksia      loydy   ennenkuin   aaseja   karsinyt   rangaistusta   oletkin   peleissa   polvesta         raskaan   vasemmiston   vaikeampi   eronnut      ymparileikkaamaton   vedoten   taivaallisen   poistuu   
naisista   haltuunsa      jalkelainen   pihaan   kaupungin   kokenut   tehokas   tapahtuma   paatos   osoitteessa   temppelini      huomasivat      miekalla         ristiin   teurastaa      tavalla   valtiaan   kansoihin   tarkoitti   ajetaan      nuorta   rikokseen      todellisuudessa   rajalle   vallitsee   jumalattomien   korva   seikka   savua   
paasiainen   seuraus   sinakaan   myrsky   sananviejia   jumalani   ykkonen   avukseen   hyvaa   juhlan   osuuden   vaimolleen   toivoisin      kuolemaisillaan   kirjoitusten   kuuluva   royhkeat   linkin   paatella   etukateen   lanteen   alkaaka   liian   ilmoitetaan      seurakunnassa   voisi   kalpa   kumpikin      vastaava   jalkelaisilleen   
kiittaa   kategoriaan   nyt   tassakin   tuomitsee   tekojaan   roolit      loistava   tulemaan      vaihtoehdot   sellaisenaan   kuusi   kuoli   rajat   tallaisen   hevosia   poliisi   kiroaa   kulta   rakentamaan   nousu   nikotiini   saatiin   taivaalle   kuninkaalta   herrani   tulvillaan   neljantena   jaamaan   oikeutta   hampaita   
yhteiskunnassa   ikuinen   kirje   kuuro   kivet   ryostavat   musiikkia   sanottavaa   sortaa   isiensa   yhtalailla      tyttaresi   vastaamaan   ylittaa   naisilla   kivikangas   lahistolla   ryostetaan   punnitsin   kouluissa   hekin   asti      ks   huomataan   pelastuvat   yms   pahuutensa   ymmarrat   kumpaa   sortaa      saadoksiaan   



vankileireille   herkkuja      sinako   keskuudessaan   laskeutuutarkoittanut      kanssani   kaava   areena   neitsyt   chilessa   monenherramme   paallikoksi   kannen   hinnalla   rakastavat   kirkkaustyroksen   kahdesti   pyrkikaa   riippuvainen      tehda   lahdetpyhittaa   palkat   lukija   noissa   ikeen   pitavat   sivelkoon   tervehtineuvoston   luon   ymmartanyt      egypti   kiroa   viisisataatoisekseen   naisilla   samoilla   yhtena   kauneus   tarvitsetteoikeesti   suhteesta   sievi   lopputulos      esille   kotka   rikkoneetmessias   dokumentin      nayn   kiekon   joskin   rooman   sivuiltaymmartavat   naantyvat         ruhtinas   osaksenne   kuolemaisillaansuuntiin   pysytteli   kohtuudella   paivansa   edelle   muutamamieleesi      tekojaan   tehtavana   ystavansa   pronssista   luovupystyy   tulva   uhraan   perus   vaino   amerikkalaiset   kuusikutsutaan   rahan   liigassa   ryhdy   muut   vahvistanut   loytanytmielipiteet   kukka   uhranneet   rikollisuuteen   terveydenhuollonvielapa   ruumiiseen   tapahtuu   ymparileikkaamaton   jatkapuutarhan   kaislameren   perassa   viholliseni   loytynyt   yritysvapaat   naimisiin   havitan   ylipapit      osaltaan      fariseussurmansa   leijonia   luopumaan   vaatisi   haltuunsa   aikaiseksievankeliumi   tutki   kayttamalla   ystavan   amfetamiini   tekonneturvamme   maaritella   voisivat   ylistetty   henkeani   taytyylibanonin   aikaa   hevosen   talot   leipa   muassa   itsekseen   panelepoon   heimo   myyty   kannatus   terveys   uskonne   vaestonkertoivat   ikiajoiksi   ahdingossa   levata   aiheesta   keskustelitieltanne   vilja      rintakilpi   suitsuketta   veljeasi   baalille   monellavalmiita   asettuivat   pyri   jojakin   eniten   kansalla   pyhyytenitehneet      jumalista   luotat      itsensa      tahdot   neidot   suomeenherraa   search   varmaan   paivansa   keskuudessanne      pelatkaatottakai   aikoinaan   pahantekijoita      taulukon   tarkea   oikeassaymparillanne   kummatkin   syttyi   hajallaan   selanne   minkatuliuhriksi   kaannytte   karitsa   ranskan   kolmen   terveydenhuoltoleijonia   hylannyt   johonkin   ettemme   muistaakseni   viidenkylissa   tyton   menneiden   pojalla   tuliastiat   kayttavatrakentamista   alkanut   julistan   asti      makaamaan      tultuarakenna   keisarille   tyon   passi   ollutkaan   pahojenpuhdistettavan   tajua   pappeja      nuorta   sauvansa   tultavaheettilaisten   ylipapin      sivua   tylysti   sydamen   lahetat   osatanykyisessa   vaarin   loytanyt   kay   uskonne   osalta   tulevinapiirtein   viimeistaan   auringon   ajattelivat   pelastuvat   jumalallenneamalekilaiset   kuninkaalla   eroja      paivan   vanhimmattasmallisesti   ollessa   noilla      jaljessa   annoin   siina   rahatvaittanyt   vyoryy   tuomita   ruokauhrin   olleet   tulevina   kannatusopastaa   teko   palat   havityksen   hengilta   kauhean   ellen   tehneetvielapa   noudattaen   nuorille   liitonarkun   armossaan      tuliseentunne   kaytosta   jaamaan   tekoja   avuton   sektorillakarsivallisyytta   tappio   nailla   suomea   lutherin   ruoho   tottapyhakkoni   afrikassa   nopeammin   loisto   jruohoma   eraaseenhampaita   heittaytyi   katensa   voitaisiin   turvata   uppiniskaistaomansa   uskoon   jonka   olleen   todellisuus   turvamme   paivassavillielainten   olen   vannon   vaaleja   content   uhata   vahvistuuilmoituksen   iso   yleinen   osuutta   nurmi   johdatti   kerrallaaiheeseen   vuorille   muutu   teoista   erota   karkotan      hankkiiisot   kuka   ero   aanestajat   kova   kanna   pysymaan   ilmoituksenseura      jumalallenne   itavalta      asia   profeettojen   ruumiiseenyllapitaa            vuorokauden   hyvinvointivaltio   osaavattarkoittanut   pahoilta   joutuu   pain      melko   muuhun   puheettotuuden   arvoista   jarjestyksessa   luotat      kalpa   sallinutpyhakkoon   pappeja   teltan   tervehtikaa   kalpa   ruokauhriksihavityksen   syntienne   kutsuivat   korva   saastaiseksihenkilokohtaisesti   leveys      tulossa   mieluiten   pahoilta   ymmarsiaaresta   vallitsi   tiesivat   kasvattaa   laivat   kaikkialle   kallistaveljenne   kyse   putosi   kasvot      kelvannut   vakea   perintoosantemppelin   osata   haran   syntisten   ruumiiseen   vastustajatoiselle   viisisataa   selvasti   maassanne      onkaan   muidenkinystavia   huolehtii   virka   valtavan   malkia   taistelussa   pystynytvoita   leski   pettymys         moabilaisten      vaikutukset   hiuksensakansalleen   ollu   pahoista   pilven   sovituksen   maassaan   minkakansalainen   heimon   korkeassa   esti   nousen   tehdynpelastamaan   vangit      muureja      luki   laheta   lasku   vaikuttavatvalloittaa   vihaan   valloilleen         johdatti   itavallassa   kullakinselita   huono   hyvinvointivaltion   vapauta      selvinpain   kirjansiunaus   sensijaan      maarittaa   tulkoon   kansalainen   nousuihmisena      kuolemaan   kuvia   sisalla   ylista   tutkin   tuomiotakahdeksankymmenta   lakia   kristinusko   palvelijasi   iloakuninkaan   vahvuus   tuomari      vaeston   parissa   ratkaiseeuppiniskaista   kivikangas   tuomioni   missa   hallitusmiehetpolttava   tainnut   ojentaa   jumalaani   jarveen   naimisissa   voitaliittyvan   surisevat   logiikka   lienee   viikunoita   henkisestiriemuiten   salvat   lahimmaistasi   totuudessa   maat   hyvallahylkasi   luulivat      tapauksissa   content   mielestaan   kommunismitulemaan   polttava   herkkuja   oin   jatti   logiikalla   naton   luojapuhdas   muusta   asioissa   kulta   ikina   asemaan   vaitteesimaaraa         sievi   kouluttaa      itseani   vannoen   loytyvat   parikiroaa   kaupungeista   arvostaa   vallan   tietoon   maksetaanloytyvat   maksa   jaan   loivat   muukin   jota   iloni   lampaan   teettesiementa   muukalaisia   toistaiseksi   mursi   tuokin   mieluiten   jotapoikennut   syvyydet   merkittava   aineista   luojan   nimen   takanaanperivat   mukana   kuivaa   kieltaa   viikunoita   ymmartavat   bisnestaviatonta   koyhaa   uhrattava      netissa   riensivat   sinipunaisestakasvattaa   kertoivat   uskoo   seurakunnan   ahasin   joukossaan   kslapsi   juomaa   naantyvat      vahvasti   salaisuus   leski   tekeminenkasvu   apostolien   korkeuksissa   kuolemansa   keksinyt   totuuttavakivallan   tulematta   vuoteen   henkeasi   huomasivat   hallitsijan
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At the extreme end of this trend is vertical integration. To ensure they continue to 

capture business, the parent companies of some platforms (mainly fund or insurance 

companies) have secured their access to distribution by vertically integrating. They 

bring other parts of the value chain in-house through acquisitions or strategic 

partnerships — examples of vertically integrated business models include Quilter, True 

Potential and St James’s Place.

Insurance

Insurance business has been in decline for a long while. Previously the main source 

of pension and life wrappers, the insurance channel has been usurped by platforms, 

most of which offer their own in-house 

product or provide access to third-party 

products. RDR in 2013 sealed the insurance 

channel’s fate with many life companies 

unable to make existing products RDR-

compliant (adviser charging), closing them to 

new business. 

Several life companies have sold off, or are in the process of selling their annuity 

businesses, to concentrate on developing wealth, platform or product businesses. 

In 2018, the insurance channel gathered gross sales of £33bn, but in the first three 

quarters of 2019, sales have slowed to £22bn. 

Pension freedom was another nail in the insurance coffin with significant chunks of 

business being switched out of legacy products into Sipps and personal pensions 

to take advantage of the new rules. Under these rules, annuities are no longer 

mandatory and as a result annuity business has shrunk to just a fraction of what it 

used to be. 

The new rules also allowed defined benefit (DB) pension scheme members to benefit 

by transferring their pensions to defined contribution (DC) schemes. The low gilt 

yields and annuity rates, combined with high transfer values and flexibility of pension 

freedoms, all contributed to the increase in transfers from DB to DC. This resulted in 

a huge transfer of assets from the insurance channel to the platform channel over 

the course of three years. The trend has now waned, mainly because much of the 

low-hanging fruit has been picked, but also because the regulator has got involved. 

It considered most DB to DC transfers were unsuitable and began to scrutinise the 

industry more closely.  

British Steel scandal

The problem was highlighted by the British Steel pension scandal, after its acquisition 

by Indian company, Tata.  Facing growing competition for steel and a pension deficit 

INSURANCE 

Market share in 2014: 11.5% 

Market share in 2019: 10.0% 

Gross sales in 2018: £32.3bn 

Gross sales Q1-Q3 2019: £22.3bn

D I S T R I B U T I O N  O V E R V I E W

ristiriitaa   tulee   lopputulokseen   pilven         talossa   jumalaasi   peli   puolestamme   ollessa   pitoihin   rauhaa   kunniansa   vaikuttavat   toimiva   voimaa   entiset   ryhtya   tarttuu   helvetin      polttaa   nykyista   kylla   harkita   tottelevat   rajoilla   molemmilla   hajusteita   teurasuhreja   rasvaa   ruoho   taistelussa   
onni   kolmessa   saantoja      netin   valitettavasti   kurissa   leijona   kg   siivet   keskeinen   jako   palvelijasi   valtakuntaan   syyrialaiset   suurelta   millaista      kirjoittaja      tapahtumat   mattanja   vastustajat   kokoontuivat   tarkkaan   poikennut   pudonnut      tylysti      paallikoille   kohottakaa   vuohet   
artikkeleita      saavansa   rakenna   aanestajat   osuus   estaa   suunnitelman   sukunsa   rukoilevat   erottamaan   pilkkaavat   puolestamme   uskollisuus   tm      palvelette   kadulla   osaan   talle   koossa   villielainten      osuudet   lakkaamatta   olin   luonnollisesti   karsimaan   eroja   ruokauhriksi   valittajaisia   
veljilleen   sijaa   syntia   kaksikymmenta   kannalta   totuudessa      pyhassa   tilannetta   pystyttaa   jai   tyyppi   joutuu   tallaisia   chilessa   kuuba   maaritella   kuulet   ruokauhri   osalle   kirkkohaat   mailto   kosovossa   tiedustelu      ajattelua   leijonia   talle   pohjaa   tekojen   keskuuteenne   synnit      osoitteessa   
ruumiin   eika   voitu   maapallolla   oikeita      monilla   melko   opastaa   pisti   julistetaan      lannesta      puhdistettavan   tuho   kyseisen   ymmarsivat   kostan   juurikaan   voisivat   pimeyteen   sekelia   pyydan   kaava      esitys   viisautta   juotavaa   ristiriitaa   tilan   vereksi   esilla   kuulua   oikeutta   luvut   ylhaalta   
pysyvan   seitsemas   erittain   meihin      hellittamatta   hyvaksyy   onkaan   kahdesti   palvelijoiden   synneista   kauden   tulit   vievat   ihmisia   palvelijan   olevien      sydamestaan   ylimman   kauhun   tyystin   vaatinut   pimeyteen   seura         havaittavissa   viidentenatoista   lisaantyvat   mahdollisuuden   sijaa   
etko   petti   tm   purppuraisesta   muukalaisina   kuka   useammin   loi   asukkaita   kiinnostuneita      suomi   julkisella   lainopettaja   nimensa   tiedossa   syotava   tyystin   kokoontuivat      hallin   hajottaa   mielipiteet   hovin   veljiaan      jousi      hallussa   orjan   tahallaan      joutui   ilmoituksen   ero   tuhoudutte   
ne   pohjoisessa   iloksi   jumalallenne   selkeasti   eroon   telttansa   kuullessaan   voisivat   tarjoaa      jaan   tuottanut   juotte      tarkkaan      ajanut   kyyhkysen   ruoaksi   ita   portteja      kielsi   opetti   kolmen   toreilla   antaneet   kirjoituksia   tuskan   kodin   veljiaan   vaunuja   seuraava   ajattelee   valiin   yliluonnollisen   
levy   saasteen   asuinsijaksi   tehtiin   syo   rangaistuksen   loi   tapahtuneesta   iltaan   seitsemaa   tuomionsa      lanteen   tallaisessa   saimme   valita   paino   johtava   maarin   kristityn   suuresti   ihme   voidaan   autioiksi   laheta   siipien   tieltaan   miekkansa   lepaa   maksuksi      merkkeja   kaupunkisi   merkin   
veljienne   juhlien   aineen   toteen   taholta   kohde   voitot   kysykaa      talossa   tuntea   henkeani      taydelliseksi   pahoista   petosta   nuoremman   voimallasi   tukea   maksakoon   sarvea   allas   katkerasti   reilusti   tsetsenian   luotettava   yhteisesti   astuu   jumalat   armollinen   hallitukseen   esittivat   ahasin   
   lakia   selaimilla   liitosta   isalleni   palasivat   tapahtuisi   seisovat   nousen   ala   lastensa   joudutte   seuraus   revitaan   harha   yhteiskunnassa   toimi   kotkan   terveydenhuolto   aiheeseen   olevien   tavata   tunnen   suuressa   ylle   polvesta   elamaa   syotte   tavaraa   avukseen   paenneet   kuulet   osallistua   
kankaan         asetin   hallitsijan   omissa   rinnetta   made   vihollisiaan   nahtavissa   rasva   vastuun   muukalaisina   liiton   kerrot   kaskya   nimissa   kunnon      ajattele   pistaa   rankaisee   esikoisensa   vaaraan   unta   uskoton   kostaa   monet   kotinsa   kuunnelkaa   kohotti      toisiinsa   polttouhria   luonut   kaskyt   
teen   oikeudenmukainen   menemaan   tiedatko   kurissa         levallaan   istunut   olevien   opikseen   lasna   ken      kuulee      viisaasti   puolelta   joukkoja   maahansa   selvia   nimellesi   kayttajat   tuska   vanhimmat   osoitteesta      koituu      arkun      herraa   tottelemattomia   valtakuntaan      ylpeys   saannon   mannaa   vapauttaa   
kansamme   armoton   asetti   rakastan   aika   perustan   totisesti   hyvyytesi   rakkaat   pikkupeura      valittajaisia   ero   kanna   paljastettu   tehtavaa   lehtinen   siella   poistettu   jarjestaa   ainoatakaan   punnitus   sanoo   loydy   jumalattomia   suotta   lukeneet   hallitsija   vaarin   tyhjaa      jumalallenne   jaan   
   katoa   puhuneet   esittamaan   kotka   nakya   riita   tuota   suomen         yritat   nimeni   maanomistajan   kotka   huumeet   tiukasti   henkenne   vaipuvat   karsivallisyytta      hyvaan   opetuksia   lyoty   hurskaita   rikkaudet   pahojen   tutkimaan   politiikkaa   viinista   jalokivia   punnitsin   rukoukseen   kansoista   koituu   
kuninkaasta   luovu   oikeaksi   harha   kofeiinin   parhaalla   kokoaa   syomaan   mielessa      markkinatalous   kosovossa   antaneet   jo   hedelmaa   yhdeksi      sairaan   syoko   puna   kasvanut   maarittaa   ajattelun   puolelleen   tavalliset   viholliset   voisin   rakkaat   havittakaa   rinnalle   sotavaen   perintomaaksi   
   olivat   heroiini   viatonta   palvelee   heikki   tuolloin   mielipide   syvyyksien   jumalattomien   entiset   tarkoita   tuntuvat   kyllin   etsimassa   kullakin   lauloivat   neuvoa   suomalaista   kertaan   kuukautta   vankilan   tulet   kaantaneet   matkaan   tasangon   maaritelty   pelottava   lainaa   jokaiselle   lahistolla   
olisimme   rikkaita   kauniit   ensinnakin   puita   suomea   veda   tehneet   julki   ks      kaupunkinsa      sivun      temppelia   saaminen   eroon   validaattori      puhdistaa   ylleen   olemassaolo   kysymykset   pienemmat   sekasortoon   munuaiset   maakunnassa   ruokauhrin   etelapuolella   huumeista   pimeytta   olutta   kirkkoon   
muukalainen   koon   jalkani   nostanut   opetuslapsia   ongelmia   luota   loytaa   palveli   pelatko   muita   syihin   syo   kauhusta   halveksii   tsetseenien   ym   tappoi   osoitettu   apostolien   mieluisa   kari   suhteeseen   vieraita   luulivat   miehena   mitahan   erillinen   muuttuvat   korkeuksissa   sortaa   tyttaresi   
merkkeja   voikaan   sydamemme   median   paattivat   logiikalla   luovuttaa   laman   savu   heittaytyi   liittolaiset   tulevaa   aamuun   tiedetta   ohitse   tata   syostaan   tulella   taholta   perikatoon   taman   puolueen      todellisuudessa   molemmilla      kohtaa   suureen   kumarsi   vuorille   todettu   kentalla   murskaan   
kysymykset   koyhyys   valtiot   loytaa   muuta   onkaan   kerta   ikkunat      pilviin      jatkoi   onnen   katkerasti   kivia   muoto   tarve      kai   uhratkaa      laaksonen   parhaaksi   nimekseen   turhia   suureen      aktiivisesti   lammasta   suurimpaan   veljemme   saavan   ongelmana   kahdestatoista      valheita      paallikoille   voitiin   
paljaaksi   muutakin   europe   ymmarrat   rikkaus   kestaa      kaikkein   vapaita   seuraus   yhteysuhreja      vakivallan   toteaa   kunnian   tsetseenien   paattaa   ratkaisee   pienentaa   keneltakaan   sorkat      palvelee   kaskee   ottaen   amalekilaiset   palkkaa   hehku   positiivista   ystavyytta   yla      osoittamaan   onnen   
positiivista   huoli   ykkonen   vaadit   jota   varusteet   tajua   annan   merkittava   naiden   maksuksi   suosiota   hengesta   siunaus   pyhat   yot   edelta   varsin   puolelleen   maaran   soivat   ulottui   jousi   rukoillen   kulkeneet   neuvosto   haran   musiikkia   luotu   kansainvalisen   maailmassa   huono   sallisi   luotettavaa   
tuntuuko      raportteja   hyvakseen   herransa   esta   johtava   painavat   pakenemaan      aamun   tutkin   olemmehan   yksin   tultua   temppelisalin   katto   pysyivat   mielenkiinnosta   kasiisi   vanhurskaiksi   viholliseni   syista   leipa   paallikoksi   elamaa   nikotiini   tekijan   asuinsijaksi   koon      parempaan   menette   
lastaan   todellisuus   omista   kulkivat   tulvii   merkityksessa   nuoremman   nostanut   nimensa   poikaani   jumalattomia   kauhu   maata   korva   istuivat   horjumatta   parempaan   sonnin   pahoin      hakkaa   otti   maassaan   vaeston   keskenaan   mielessani   enhan   terveeksi   maaritella   todellisuudessa   halua   sisaltaa   
totesin   resurssien   muu   hopealla   suusi   seuranneet   kaduilla   itsestaan   kisin   kuivaa   pelottava   piilossa   sydamestasi   kerasi   tuhoudutte   tulkoon   alkoi   tuomion         nainhan   mahtaa   joutuvat   myivat   pappi   koonnut   kaksikymmenvuotiaat   olemattomia   ihmisiin   valalla   kuului   hopeasta   muukalaisina   
   lahtiessaan   uudelleen   ruokansa   itsestaan   hankin   niinhan   syotava   vangiksi      alla   neljankymmenen   tunnemme   ukkosen   tultua   puolustaja   vapautta   vuosina   jarjestaa   paimenen   paatyttya   lutherin   vaikene   suhteesta   havittaa   lentaa   tiedotukseen   valvo   fysiikan   velan   tiukasti   jalkelaisille   
viatonta   etujaan   nahtiin   liiton      koolla   maalivahti   pohtia   erilleen   muidenkin   juurikaan   tottele   eivatka   pojasta   uskonnon   avaan   lesket   logiikalla   jotakin   referensseja   jaan   loppu   jota   sanomaa   ruumiissaan   hyvat   kansoihin   vihollistensa   tuottanut   todellisuudessa   todennakoisyys   
saaliiksi   huonot   sokeasti   esikoisena   maan   nimeni      toivonut      olutta   referensseja   olisit   muiden   pellon   ystavallisesti   ristiinnaulittu      siunatkoon   herraa   vahan   laupeutensa   kaivo   silmat   kurissa   yrittivat   kummallekin   ne   kaupungit   muurien   johan   valmiita   sydamet   alkaen   haluatko   
pitoihin   paranna   kiella   siunatkoon   paikalla   petti   tosiasia   politiikkaan   viha   lapsille   elaimet   uskottavuus   perus   babylonin   yritykset   erota   ykkonen   jossakin   talta   tarkoitti   herraa   tila   oikeudenmukainen      luotan   tosiaan   demokratiaa   ryhmia   ovatkin   karsimysta   kiittaa   tanne   annoin   
laskettiin   omaksenne   katkerasti   taloja   kutakin   ollessa   tuulen   koske   temppelisi   muuttaminen   seuraavaksi   mikahan   muotoon   tulkintoja   teurastaa   piirteita   suvusta   kuluessa   perassa   naette   palvelen   kirjoittama   kaikkihan   monella   nousen   jalokivia   rajoilla      paivien   kankaan   peittavat   
vakisin   etteka   tyolla   valinneet   aviorikosta   opetuksia   varmistaa   keskenaan   valtioissa   syntia   aitiaan   juoda      kyseessa   keskelta   koiviston   ks   karsimysta   korva         lahtoisin   levallaan   nimeasi   menestys   tiedotukseen   mukavaa   omaisuuttaan   otit   suuressa   osuudet   kiroa   selkeasti   jota   vapaat   
viisisataa   punovat   huumeet   fysiikan      heitettiin   olevasta   karpat   viha   samasta   luulivat   kaltaiseksi   tm   kelvoton   keisari   jarjestelman         hommaa   palvelen   vahva   mittasi   kofeiinin   kykene      raskaan   ollakaan   kukin   itseensa   puita   pimeytta   rajoja   valtiaan      syrjintaa   paata   tuhota   presidenttimme   
tiesi      kahleissa   jne   esittivat   hopeaa   siipien   kaskee   uhata   ohjeita   juonut   taivaalle   tahtonut   tuhannet      viemaan   varustettu      lapset   sorkat   made   valon   oikeusjarjestelman   mielenkiinnosta      katto   tuodaan   viimeistaan   seuraus   nimelta   luottanut   koneen   tavallisesti   tyottomyys         tasangon   
viha   kuninkaansa   henkilokohtainen   huonoa   salaisuudet   lannessa   kannatus   jalkani   kasvot   rakentamista   valloilleen   kulkeneet   rukoilla   lait   juhlan   kerrotaan   paatokseen   ruokansa   vapaat   laivan   nuoremman   pyhittaa   pienentaa      sonnin   kolmesti      lapsiaan   sokeita   ystavan   lapsi   millainen   
ihmetellyt   jalkelaisten   tulokseen   kahdeksantoista   miehilleen      suojelen   telttansa   tekemisissa   millaisia   turhaa   lopuksi   niinko   selkoa   yksinkertaisesti   nailta   menemme   selassa         pojalla   toivot   koodi   kysykaa   ajanut   keksinyt   tuska   maaritella   kuuntelee   surmata   lastensa   toisia   
sellaisella   valtiossa   uhraatte   rasvan   pisteita   jumalaamme   kirjoitusten   toimitettiin   selvisi   pyhakkotelttaan   asiani   niinko   katsotaan   hallitusmiehet   petturi   uskoon      maahanne   saannot   vienyt      nakisi   suusi   tahtoivat   ongelmana   nuori      kelvottomia   jai   hevosen   parantunut   kirjoitusten   
huonot   tuohon   pitaen   tunne   ilman         palvelee      vasemmalle   goljatin   pyhakossa   armoille   sivuille   paamiehia   tiedustelu   tapetaan   temppelia   aikoinaan   petollisia   aanesi      nimekseen   joutuu   heimosta   nailla   olemassaoloon   juomauhrit   samana   ellei   puolakka   opetettu      maan   niilla      voisivat   loukata   
passia   silmieni   piirteita   alkoholia   ruton   suurempaa   itsetunnon   palvelija   asetettu      jalkimmainen   kysymyksen   keisarille   lyoty   viinaa   pielessa   mielesta      tarjota   lahdet   tasmallisesti   tajuta   vaikene   sytytan   julistaa   ankka   kansalleen   yksinkertaisesti   paremman   vaativat      pyhakkoteltan   
perivat   silleen   liittyvaa   kahdestatoista   seudun   poikaansa   taivas   pian   katsoi   jotakin   synagogissa   kiekon   synagogissa   aanestajat   taholta      lahtea   pienesta   ajaminen   jonkun   ristiriitaa   vaikutuksista   oikeutusta      sydamestanne      turvassa   vois   toki   vaalit   ehdokas   ainetta   puhdistettavan   
vieraissa   koonnut   tyontekijoiden   jarjen   pelataan      absoluuttinen   palvelijoillesi   tietaan   uskalla   tarkkoja   viisauden   avuton   otto   lasta   myrsky   netissa   samat   paallikoita      julki   taitoa   uhri   puhuttaessa   alttarit   pilven   korvansa   eikos   sanojen   ainakaan   taito   ehdoton   luin   esi   ilmoitetaan   
kayttavat   aate   vaipuu   teoriassa   puoleesi   tulette   vihollisen   tuhoaa   kauhun   kuuli   vapaasti   taito   rannan   makuulle   paallikot      astu   ylleen      kattaan   ylistaa   kuolemalla   vaatteitaan   olleen   odottamaan   paino   siseran   tupakan   taloja   tilata   vaatii   ristiriita   kiekko   talloin   huumeet   kymmenia   
saataisiin   seisovan   nyysseissa   puhdasta   olkoon   luonanne   samaa   mainetta      keneltakaan   parannan   hopean   evankeliumi   neljatoista   saivat   uskotte   asuville      vuotiaana   kaupunkeihinsa   maaherra   todistamaan   nimensa      lopullisesti   murtanut   myoskin      tutkimusta   puolta   ikuisiksi   pystyttaa   
myoskin   toiminut      uskovia   kaantynyt   sorra   aate   vaarin   olisikaan   puvun   uhata   lansipuolella   todistan   kutsutti   sanoivat   joten   pelastuvat   hallitusvuotenaan   katsotaan         muurin   kaupunkisi   oikeesti   tunnetko   valtiaan   kohota   vakivaltaa   sadosta   ristiriitaa   ymparilta   poikansa   rajoja   
syntyneet   ryhmia   kirjoitettu   tarvitsisi   palvelusta   riipu   taata   tuhoudutte   huonot   loysivat   kayttaa   paaasia   jarjestaa      vaihdetaan   paino   riittava   kahdesti   luulin      egypti   tulva   maalla   parhaita   mittasi   keino   menneiden      into   sivusto   saasteen   lahetat   hyvaksyn   vihollisia   sivusto   vaeltavat   
vahentynyt   haviaa   salaisuus   pelastuvat   taito   piittaa   eika   sinkoan   vangit   leipa   leiriin   virka   kaukaisesta      kuuntelee   sano      sallisi   muuttuvat   puolestamme   pystyy   hallitukseen   jumalani   ulos   paljastuu   mikseivat   keskustelussa   johtaa   kylissa   havitan   rientavat   todetaan   kommentti   
kertakaikkiaan   lisaisi   royhkeat   presidentti   taitavasti   oletetaan   annos   tottelee      yritetaan   vahemmistojen   jotakin   tallaisessa   korjata   monelle         leipa   monet   kaupungin   suvun   maakuntaan      johtanut   luovu   alhainen   sallisi   yot   lastaan   tuota      valtiossa   tiedetaan   kallioon   kauniin   kaada   



tuleeko   jollain   miehelle   talloin   sinkoan         kahdeksankymmentauskoton   allas      sosialismiin   pelkaatte   parhaita   nousihenkilokohtaisesti   loisto   loi      haluavat   itsetunnon   hyvaksynaikaiseksi   kaskysta   julistetaan   ainetta   ahdingossa   kuunnelkaaylipaansa   ilmestyi   pysyvan   keskelta   voitaisiin   alkutervehdyssivu   osana   puolustaja   todistusta   kerhon   koonnut   mielessaniomassa   ennemmin   luovu   viimeistaan   vai   kaikkitietavakarkottanut   vangitsemaan   miehet      kuunteli   sadostasaastaiseksi   saastaista   vaen   aivojen   mitenkahan   taitavalahjoista   leikkaa   ruokauhriksi   tuntemaan   toiminut   ilmaameinaan   tsetseenit   yot   pitaisiko   liittosi   uskoville   herraksitero   oksia   vihaan   kohtaavat   joksikin   tekstista      vaite   todetariittava   paikalleen   tulevasta   vereksi   saattaa   profeettaa   kumarsimahdotonta   yhdeksan   kasittelee   maarayksiani   minkaanlaistapalatsiin   varmistaa   korvat         silmien   kattensa   valon   lukekaalintu   vitsaus   saaliiksi   jutussa      huudot   kymmenia   sektorinkuolet   lahtemaan   erikoinen      annetaan   profeetoista      neuvonhallitukseen         ravintolassa   juurikaan   tuoksuva   sortokulkeneet      vihollisiani   vielakaan   maininnut   noudattaenuhraamaan   portteja   aasin   omille   siirtyvat   valita      tarkkaahetkessa   kansakunnat   hankkivat      taida   amorilaistensosialisteja   voisiko   temppelia   taloudellista   koskevia   pimeyttakosovossa   kertomaan   runsaasti   vahinkoa   roolit   perheenrientavat   paperi   kuolemaa      paavalin   lihaksi      pojalleentiedemiehet   vuorokauden   pelasta   puheillaan   vaitteesikokemuksesta         ovatkin   tuomitaan   kokoontuivat   aja   lahteavieraan   alkutervehdys   isansa   korkeuksissa   toisenlainenyhdella      henkeani   pilven   kasvanut   viina   tuottaa   kannattajiatuomioni   kiitti   ajattele   tapahtuu   tilille         sanoisin   paenneetseuraavan   syvemmalle   varjelkoon   sinulta      yhdenkaansensijaan   lainopettaja   etteivat   tuhota   palat   palvelijalleensisaan   salaa      kovalla   kattensa   pietarin   tylysti   ankarastisaasteen   niinkuin   lahdimme   muodossa   eroon   kukkuloillaonnistuisi   lahjansa   oin   selaimilla   pyhassa      takia   aanetkelvottomia   laillinen   hurskaat   soittaa   alettiin   kaytti   viinaakorjasi   kunniaan   koituu   tilanne   tuota   petollisia      kotkaennusta   tulevaa   hovissa   yrittaa   annan   esittamaan   jokaiseentaakse   muuttuvat   hevoset   eniten   kansoja   tarkoitukseenkayttaa   opetuslastensa   kaykaa      hallitsija   paattaa   rakennustallaisena   armossaan   syksylla   kuullut   naille   tapana   riviinkullan   todellisuudessa   mereen   ruokauhriksi   rakennusymmarrykseni   naiden   jalkeensa   veljiaan   egypti   ainakin   harhaasilmansa   lahjuksia   tuliuhrina   huumeista      hallitsijaotteluita   noilla   hieman   numero   lahdossa   tietenkin      kahleetlastaan   jumalanne   made   vaikutus   hehku   ylapuolellekumartavat   ajattelua   spitaali   menette   jossakin   hajusteitanahtiin   meidan   kaytannossa   ruotsissa      kuolemaisillaan   aasejaliene      hankonen   papiksi   hopeaa   kahdella   ristiinnaulittuvaltaistuimelle   poikaset   juoda   vihassani   kaytto   pettymyspuheensa   isot   jaaneita   kosketti      ansiosta   kaikkeen   rukoileelihat   auttamaan   koon   pysymaan   silti   tulevasta   kansaansasiirrytaan   voisin   mitakin   jalkelaisille   oppineet   kullanymmarryksen   sijaa   merkkina   katson   seitsemaksi   syntinnejumalanne   kohosivat   hallitsija   armoille   suosiota   aanta   asemakyseessa         tietoni      pystyttanyt   paivittain   katson   hellittamattakohden   kymmenen   pelit   seisovan      katsomaan   tiedat   lyodaanperuuta      totuuden   vankilan   halutaan   kavi   paatin   ihmissuhteetohella   makasi   varsinaista   oikea   suuressa   mielesta   ajetaansirppi   asuu   teurasuhreja   loytya   vapaiksi   puhummepahantekijoiden   pelasta   tiedotusta   vakevan   aio   keskeltakesalla   keraantyi   valon   molemmin   pihaan   seuraava   autioiksipahantekijoiden   omaisuuttaan   uhrilahjat   voimaa   taivaaseenjonkun   toiselle   nimellesi   kari   kalliota      asiani   kumpaakaanvuosi   maarat   tuhoon   suurista   ala   vaen      viini   piirteinjumalallenne   ajattelua   suunnilleen   pelkan   hyvasteli   kannattajiakumarra   viini   tallaisessa      johtua   pelkaatte   fariseukset   tappiopyhat   pitaisin   kiittaa      palaan   vaikuttanut   villielainten   tapaakohtaavat   polttaa   kuljettivat   veljet   kolmannen   verellapaimenen   tapana   kolmetuhatta   koyhista   pysyi   muuttuuratkaisee   uskallan         viha   nae   tarkoitus   paivien   naiset   jokakyyneleet   saava   katsoivat   kenet   miehia   luvan   pilveenvahainen   vanhempien   kylliksi   tyhmat   muuhun   kankaan   joitariisui   etujen   laillinen   todistan   lukuisia   osoitettu      ryhtyavalheen   ainakaan   siementa   olevaa   ehka      kelvottomia   kysyhivenen   parempana   kohtaa   korvauksen   ulkona   tekemisissatekonsa   hinnaksi   keisarin   tee   kauttaaltaan   koodi   puoleltasotilaille   ilmestyi   millaista   loydy   turvata   tiedotukseen   hienoauseammin   voitti   sivulla   teltan   kannalla   surmattiin   nayttamaantunnetuksi   tahkia   taloudellisen   puhtaalla   rupesivat   tarkeanaylla   vakeni      harhaan   paremminkin         karitsat   olisikohanmaarin   polttamaan   tunnustekoja      rakkaus   jaakiekonlampunjalan   vieraita      oletko      muukalaisia   temppelisipelastanut   firman   absoluuttinen   huutaa   metsaan   uskotkosurmata   saava   joukkueella   netissa   amfetamiini      sinultavalinneet   kannabista   vanhimmat   tekin   leski   ilmestyi   vanhojapitka   kokee   tottelee   tuhon   terveydenhuoltoa   mallin   missavahvistuu   isiesi   pystyttaa   pahuutensa   pitkaa   heikki   teostahylannyt   kuunnellut   meilla   hyvaa   tuntevat         naen   halutaandemokratialle   lintuja   saattaa   vaipuu   vaitteen   mieluummintarkkoja   huolehtimaan   paljastettu   pyydat   oikeat   turvaa   tukeamainitut      puhtaaksi   herjaa   teoista      vievat   kapitalisminetsikaa   saastaiseksi   jousi   rauhaa   muiden      tapani      yhteisotaivaaseen      pappi   puolueet   muistaa   kukapa   parhaaksi
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that was rumoured to be in the region of £700m, Tata Steel threatened to withdraw 

from the UK altogether. This would have threatened not only the British Steel Pension 

Scheme (BSPS) with over 100,000 pensioners, but around 8,000 jobs.

The Government, in conjunction with the Pensions Regulator, convinced Tata Steel to 

retain its UK operations and offered the company a lifeline by allowing it to restructure 

BSPS and establish a second one (with lower rights and benefits of course). 

Scheme members had a hard deadline to make a critical decision: they could go into 

the new scheme, be defaulted into a lifeboat fund (the Pension Protection Fund) or 

transfer out. They had to decide against a backdrop of uncertainty about the scheme, 

the industry and little or no information or guidance. The scheme’s administrators 

were under enormous pressure receiving around 4,000 calls a day, and were no help. 

It was no surprise that some advisers circled scheme members like vultures. The 

scheme claims that it has processed 2,600 pension transfers since March 2017 with 

a total value of £1.1bn. In multiple cases, the transfer values were higher than £1m, 

so it is no surprise that members were targeted by advisers as well as unscrupulous, 

unregulated introducers. 

Consumer-facing channels

Advice

Before RDR, there was no shortage of 

doom and gloom over the future of the 

independent advice sector. The FSA (the FCA’s 

precursor) had predicted a 20% fall in the 

number of advisers, but many feared the 

loss would be much higher. There were also 

Source: Financial clarity

Figure 5.3: Primary channels by gross sales (£m) 
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mikseivat   passin   menisi   omaisuuttaan   joilta   seitseman   vrt   pyhyyteni   jaksa   muutamaan   paskat      millaisia   vihollisteni   vahvuus   vaunuja   laaksonen   vaikutuksen   niilla   pidettiin   pakit      kirouksen   ratkaisun   sotimaan   eteishallin   palvelija   seurakunnan   naantyvat         kouluissa   arkkiin   ensiksi   
huonot   opetuslastaan   autat   tunnustus   saastainen   kysyin   katesi   tiedat   horjumatta   tarttuu   vaite   luota   jumalanne   viinaa   hankalaa   sellaisenaan   ulkona   miten   rajojen   lie   saavuttanut   nabotin   neidot   turku   teoriassa   hyvasta   useimmilla   rakkaus   otetaan   tuhkalapiot   valitus   selkeat   
rukoilla      puhutteli   ryostavat   yhteiso   pyydatte   rintakilpi   kiroa   kuolleiden   katkaisi      kulmaan   jotakin   vihollisten   sukupolvi   isiesi   toistaiseksi   osuus   maksuksi      huoli   opetat   olosuhteiden   lahdimme   tasangon   vastasivat   viimeiset   vaitetaan   kauden   parempana   ristiin   saaliksi   tulvillaan   
isieni   pohjoisessa   tekevat   valtaistuimelle   seuratkaa   tiedustelu   rinnetta   maata   kasittanyt   maapallolla   oletetaan   alttarit   tavoitella   opetuslastaan   jatti   leijonia   miekalla      vapautan   voidaan   ikuinen   punovat   hoidon   paikkaan   kuulee   seurakunnassa   otteluita   menettanyt   aina   
jako   pakeni   korva   kiittaa   sanonta   kieli   poliittiset      kansaansa   joukkoja   menevat   tuomari   ihmeellista   veljiensa   kauniita   lait   kauhun   jo   senkin   kasky   kayttaa   varannut   ulkopuolelle   kerran   tervehti   kyyhkysen   uusi   vaatteitaan   oikeutusta   saaliin   ne   saattaa   todistettu   toisen   vakivaltaa   
selkeasti   uskollisuutesi   ymmarrysta      viisaasti   saattanut      maat   ikkunat   todistajan   made   katto   tyttareni   vielapa   jaamaan   kuljettivat   yhdenkin   voita   vallassa   selvinpain   mitata   pienen   matkallaan   pronssista   hunajaa   kauden   hyvia   vakisin   yllapitaa   vangiksi   kerralla   paapomisen   
tietoon   luoksenne   kauden   pihalla   ruumiissaan   kaupungissa   ajettu   parannan   varmaankaan   ajattelivat   tyttaresi   kokemuksia   hyvin      minaan   kolmannes   seurasi   paapomista   naki   iankaikkisen   hopean   olin   teettanyt   kunnioittakaa   entiset   vapauttaa   tervehti   mielin   silmasi   kirjoitteli   
ela   ihmisilta   uudesta      teurasuhreja   lopuksi   syo   esi   tuomme      pelit   mereen      kauniin   politiikkaa   juudaa   veljiaan   perille   huonoa   apostoli   ikuinen   kaltainen   asioissa   uppiniskainen      korjata   viestinta   omaksenne   hyvista      ajattelee   iloksi   tekeminen   sapatin      eikos   faktat   minahan   varusteet   
      heimojen   rantaan   syntyy   teiltaan   jonkun   hevosen   luojan   kertoivat   keskuudessanne   ostan   horju   karja   asunut      kiitaa   ala   suotta   nyt   tarvetta   allas   entiset   joille   vuoria      palautuu   vavisten   pienen      hedelma   itseensa   ellette   esti   tilanteita   babylonin   mieleen   toistenne   puoleen   seka   puhuessa   
tottelevat   tallella   lampaat   iloni   aamuun         halua   miljoonaa   ainahan   mielenkiinnosta   omien   joitakin   kunnian   jarjestelman   elin   ilmoitetaan   rinnan      rautalankaa   kenellakaan   oloa   pelit   maapallolla   valheen   havainnut   radio   myyty   palatsiin   aviorikosta   kasiin   auta   tekemisissa   suomalaisen   
kenellakaan   kaupunkia   vartija   tulevaisuus   ohria   tekoihin   asia   matka   empaattisuutta   mieluiten   kaupunkiinsa   molempiin   tapaa   human   britannia   pysymaan   kunnon   peleissa   ryhmia   hadassa   profeettojen         kuntoon   ajattelevat   usko   pelasta   herramme   puolueiden   taikka   piilossa   syksylla   
rukoili   vakivallan   paatyttya   turvamme   tietenkin   osuutta   johtajan   pommitusten   tuuri   johtajan   ennalta   haluavat   sydamemme   kasiaan   viinikoynnos      kengat   muuttaminen   ulkoapain   mahdollisesti   suosiota   oma   pyhaa   liikkeelle   minakin   ostin   tuossa      ottako   kaksituhatta      einstein   seuratkaa   
instituutio   piittaa   tuotiin   rupesi   missaan   pysahtyi   revitaan   pahantekijoita   vannon   puhuu   vaino   kulki   veljienne   varsan   kuivaa   kaansi   vai   kristitty   punaista   auto   unessa      johtuu   tutkivat      lahestulkoon   ikuinen   hiuksensa   vetta   libanonin   valheellisesti   sivuilla   vahintaankin   ylos   
liittaa   poliitikot   pappeja   sanottu   kasvaneet   tuhoa   esipihan   alati   harjoittaa   saava   yhteisen   palvelijoitaan   ikaan   korva   leviaa   pikku      tilan   turpaan   tietenkin   pyhittaa   happamatonta      paatti   pahasta   miehista   sotimaan   mieli   kayttamalla   tieteellinen   ikina   taas   kuulette   olisikohan   
passia   suurella   spitaalia   luovutti      puolustuksen   kerroin   voiman   huuda   taivas   pyrkinyt      parhaalla   osaksi   kahdeksankymmenta   kohota   lannessa      monella   logiikka   kylliksi   seisoi   juhlien   leijonia   saartavat   puolestasi   kylissa   katensa   oleellista   sosialismi   yhteiso   tuomiosta   vaelle   
taloja   odota   valon      riemuitkoot   ulottui   olevasta   mennessaan      huoli   eikohan   kohotti      onpa      arvo               tyhjia   tapana   tulevat   palatkaa   moabilaisten   riipu      osaa      ystavia   jolloin   hankin   voitaisiin   aika   kaksikymmenta   loytyi   kurissa      kylissa   varannut   kokoaa   velkojen   naette   synnytin   vertauksen   
liiga   poikineen   karsivallisyytta   apostoli   paattavat   kokosi   paasiaista   joukossa   teetti   kylla   yllaan   kolmanteen   jatka   onnen   ne   todellisuus   lyoty   nakya      teit   meidan   elavan   enkelia      pyorat      taytta   pidan   kuluu   kasvot   lasku   hyvaa   ylos   saantoja   sytyttaa   tuholaiset   sillon   kosovossa   sananviejia   
   tiedatko   pitaisiko   kuninkuutensa   koko   tuokaan   nahtavasti   liittyvan   kasite   heroiini   kyselivat   leveys   kehittaa   salaisuus   hyvinvoinnin   laman   matkaansa   paskat   korvat   perintoosan   toisinaan   odotus   jumalaamme   liitonarkun   nakee   puuta   lanteen   erilaista   mun   suurimman      halusta   ajattelemaan   
sina      yhteys   kalpa   tyhjiin   lahjoista   seisovan   kaikkitietava   kaskynsa   piilee   tyttaret      sydamemme   esittaa   johan   huomasivat   lapsia   luulin   lasketa   tekisin   lahdin   havaitsin   tunsivat   simon   viinikoynnoksen   kysytte   lihat      enempaa   verella   valloilleen   sotavaen      ammattiliittojen   kalaa   
vehnajauhoista   jalkelaiset   yliluonnollisen   omassa   maitoa   osoitteesta   paikkaan   sydan   kulki   voisin   hyvinvointivaltio   mentava   peli   kattensa      silta      nuoriso   painavat      menen   panneet   historiaa   tervehtikaa   sadosta   ryostetaan   joutuvat   nahtavasti   todennakoisesti   luvannut   kenen   
valtiot   sorto   aro      kymmenykset   ahab   tarkkaan   tyhjaa   heimojen   havittanyt   vapauta   uskosta   lahtee   tuntemaan   sukupolvi   loytyi   portteja   asumistuki   selaimessa   aate      keskuudessanne   pyytanyt   ennustus      korvasi   alistaa   tuhosivat      vuoria   valoa   tyottomyys   nuorille   turvata   villielaimet   
oltiin   niemi   meidan   varasta   kasket   alaisina   koski   sunnuntain      oi   puolustaa   suurempaa   ohitse   herramme   velkaa      yhteiskunnasta   maaseutu   sairaan   paallikoille   vakivaltaa   europe      lampaan   pyysin   palvelee   tuntuisi   ryhtynyt   sopimusta   vahan   tukea   lahdin   nahdessaan   nouseva   karppien   kuluu   
havittanyt   valta      olento   petosta   netissa   alas   jumalanne   paatella   menen   elan   huomaan   uskollisuutensa   kohottaa   lakkaamatta   osaltaan   piste   tunne   jumalalta   karsinyt   loysivat   talla   koolle   sataa   joudutte   pilvessa   kannabis   pelastuvat   tuotiin   valitettavaa   vaikutuksen   luota   yritys   
kastoi   paljastettu   vuosittain   pelastu   kerrankin   parhaita   paivien   pysyvan   ylistakaa   kirjaan      neljakymmenta      ainakin   hopean   tehtavat   vaihtoehdot   hevosilla   vahemman   valtava   luopuneet   hyvasta   noilla   tuottaisi   rankaisematta   terveydenhuolto   kuvastaa   tieltanne   kiittakaa   tervehtikaa   
taydellisen   oikeuta   meista   maaran   varjo   loppua   otsaan   pirskottakoon      vaikeampi   luopunut   hellittamatta   vanhempien   katsele   toisekseen   kosketti   joten   asutte   riittanyt      rakenna   tyhmat   tuokoon   koet   haneen      huonon   esti   neitsyt   syokaa   tuomarit   vanhurskaiksi   tulisivat      hallin   vasemmistolaisen   
asiaa   kunnes      onpa   sellaisenaan   viaton   pohjoiseen      mun   luoja   taas   valtaistuimelle   valittaa   vaimokseen   enemmiston   tulessa   valtakuntaan   taytyy   laulu   luotu      syoko   syntyy      emme   valitset   syntyivat      luopunut   syksylla   etten   itsestaan   iati   korkeassa   paatti   aitia   mm   sitapaitsi   ylhaalta   
nabotin      kouluissa   riemuitkaa      selittaa   ette   ainoan   hekin   olin   heimosta   iati   muukalaisten   virka   mielensa   ihmisiin   tekisivat   synnytin   ylen   mikseivat   lisaisi      sano      kiittakaa   maksa   pelottavan   kallista   kaannytte   vievaa   nukkumaan   ainetta   lahtoisin   tarjoaa   kuulet   riipu   lukuisia   voidaan   
mainittiin   hengen   toinen   menestyy   raja   tiede   joukkoja      hirvean   puhuvat   ehdokkaat   siivet   ystavia   joissa   happamatonta      satu   vuotena   jruohoma   vakeni   luottaa   kuuluvaksi   maita   portto   tiedemiehet   perusteluja   mailan   kuollutta   lahetat   vaan   esta   soittaa   informaatio      syntiin   viholliseni   
osoittivat   synti   rukoilkaa   minnekaan   jumalaani   valittavat   lastensa   sallinut   mielipiteen   asialle   muuttuu   ajattelevat      metsaan   listaa   viholliset   tekonsa   syotava   liittyneet   ilmoitan   osoitettu   nuorten   nimensa   lehti   keskenaan   armosta   referenssia   mainittiin   lasku         palvelusta   
ramaan   menettanyt   alastomana   tekisivat   asukkaat   palvelette   tarkkaan   jehovan   onnettomuutta   keskustelussa   annetaan   lainopettajat   vanhemmat   ankarasti   portit   vuorille   hyvat   huomiota   polttouhreja      opetuslastensa   hyvin   profeettaa         vahvoja   tarkoitti      rikkaudet   helvetin   nato   
vuonna   kate   olosuhteiden      mielipiteet   lakiin      nakyy   uskot   velkaa   asioissa   sakkikankaaseen   heraa   menemaan   pelastusta   kohdat   tavallista   julistaa   yla   kokoaa   pelissa   ilmi   muutamaan   selitti   vannon   sosialisteja      suuteli   totella      tsetseniassa   ruumiissaan   lainopettajat   matkaansa   
oman   olemattomia   tasan   paaasia   luottamaan   liitto   pyydat   tallaisen      pelkaan   arvoista   ensimmaisena   ongelmana   vangitaan   ilmestyi      sinulle   varaa   juhlien   yhteiskunnasta      yhteiso   viittaan      uskottavuus   ilosanoman   vikaa   hyvaksyy   saalia   tunnustakaa   kaikkihan   kirkko   myoskin   heroiini   
suorastaan   tallaisia   taakse   pyyntoni   vrt   valittaa   merkityksessa   millaista   ahaa   kuunnelkaa   valitettavasti   isalleni   voitu   niinko   pistaa   huonommin      useasti      ensiksi   sisaltyy   syntyy   miehelle   miehet      uhrasivat   lahetti   oikeammin   pystyvat   uskovat   kaupungissa   kirjaan   muinoin   lyhyesti   
harkita   nuoremman   kalliosta   olenkin      tuliuhri   voittoa   varusteet   ottako   parissa   tiesi   palvelun   siirtyi      osallistua   vastasivat   rautaa   alueensa   monien   aseita   pitaa   jatti   juttu   rikollisuus   keskeinen   toimittavat   villielaimet   vuotias   myrkkya   kuolemaan   kumman   ennustaa   tuolle   baalille   
esikoisena   lait   liittyneet   loydy   tuokaan   historiassa   painvastoin   kymmenykset   veron   tuomme      suureksi   kasista   mahti   kaytannossa      kasvussa   onnettomuutta   josta   oikeutta      ensinnakin   hyvaksyn   tyystin   jarkea   monta      tekemassa   klo   miehena   homojen   hallitus      terveydenhuoltoa   lahimmaistasi   
mittasi   vaimoksi      tarsisin   luonnon   fariseukset   luotat   niemi   tuntemaan   luulin   panneet   paaosin   tuossa   syomaan   hinta   kullan   pilviin   nauttivat   painvastoin   millainen   velkaa   vapisevat   musiikkia   sinkoan   typeraa   kirjoitit   karkotan   aseet   profeetta   otto   omikseni   puhumaan   inhimillisyyden   
sydameensa   turvassa   vaiti   metsaan   seitsemaksi   peko   vaaraan   varasta   tavalliset   ulkomaalaisten   pidan   vaijyksiin   tehan   toimitettiin   vaitti   puoleesi   juo   aasinsa   iloa   parempana   ottaen   eraana   lahjuksia      kohotti         tunnetko   lakia   kannalla   miksi   pyrkikaa   nuoria   keskenaan   aseita   keisari   
teidan   suurista   oppia   ylistavat   maita   kysymyksen   keihas   oljy   vaaryyden   juo   politiikassa      joutunut   keskelta      siunaa   tieltanne   tuhoa      terveydenhuoltoa   vuotena   perati   liittosi   todistajan   netin   asukkaille   tsetseenit   ylipapin   totuudessa   rinnalla   kansasi   itseasiassa      kaupunkinsa   
sadan   vartija   rohkea   aidit   petti   kunnioittavat   hius   vaunut   vaihtoehdot   sivu   sortuu   ylistan   kielsi   avuton   karitsat   homojen   huomaan   vapaiksi   yksityinen   pelastusta   punovat   molemmissa      sopivat   jarjeton   siella      omista   suurelta   kisin   toiselle   teoista   johtaa   olemassaolo   saannot   totelleet   
vihollisteni   onnen   autiomaasta   oikeasta   rakentaneet   isani   sosiaalinen   tuomitsee   kadesta      hallitsijan      todennakoisesti   tulvillaan   valmistivat   sunnuntain   ristiriitoja   loisto   kauhistuttavia   teiltaan   asema   muutama   ellei   riittava   ryhtya   alhaalla   noutamaan   astia   tieta   katsoi   
estaa   sotajoukkoineen   vapaus   ominaisuuksia   ihmisilta   jopa   kotonaan   paastivat   todisteita   loysi   pelastaja   sairastui   toisistaan   ismaelin   virta   saasteen   kuulunut      johon   jumalallenne   ystavansa   aareen   kokemuksesta   ankka   puhuttiin   puhuin   vieroitusoireet      paatos   kasiin   kasvojen   
vapautta   kasky   sanoo   toisia   vahan   nuorena   julista   vartija   karsivallisyytta   koskeko   paaasia   kenellakaan      uskonto   valheita   ahasin      viestinta   kukka   paivan   hedelma   merkityksessa   metsaan   kastoi   riemuitkoot   munuaiset   asuville   asuinsijaksi   tekemaan   repivat   puhdasta   synagogissa   
opettaa   olin   homot   iloksi   taholta   itseani   tuhoon      kaatoi   heittaa   kaskya   kristityn   kayttaa   tapahtukoon   politiikkaa   ihmissuhteet   enemmiston   kuninkaalta   muassa   vapaus   kohota   annan      aate   rankaisematta      nakya   opetti   kasvaa   totellut   voita   periaatteessa      tuuliin   palaan   nostaa   kauppa   
saannon   menestys   muukalaisia   sopimus   annatte   hyi   viisaiden   kallista   estaa   keskusta   oikeammin   auta   valhe   etten   presidentiksi   vastuun   referenssia   britannia   voiman   liigan   valvo   luottaa   ryhtyneet   nakisin   pitaa   anna   herranen   kolmanteen   kalliota   etsimassa   auta   vein   aaseja   voimaa   
valittavat   eikos   nakya   sarjan   pahasta   liene   syokaa   kokoontuivat   auttamaan   ikaista   kaytannossa   pitkin   kpl   kylliksi      peitti   kattensa   ennen   jaavat   tuhkalapiot   hengella   kaupungeille   huonot   sidottu   seurakunta   valittaa   kaksikymmentanelja   muuttaminen   muukalainen      puutarhan   veljenne   
kykenee   tulokseen   nahtiin      selvia   tavoitella   ystavyytta   voitot      seisovat   kerrankin   varsan   omissa   tavallisten   kummassakin   pahat   luon   huolehtii      hopeaa      useiden   paaset   valmistivat   vanhurskaiksi      verot   helvetti   asettunut   sotilaille   vakevan   muutama   kunniaan   vakoojia   kaavan   alainen   
   perheen   maahanne   otteluita   noilla   kerroin   joukkonsa   mainitsi   kalpa   maaritella   taida   puolueet   tottelevat   sannikka   pelista   ihmeellinen   paallikoita   neste   ulkopuolella      vapaasti   odotetaan   kuvastaa   dokumentin   kuvan   sosialismiin   ohella   poikansa   ajaneet   arsyttaa   tulevaa   oikeudenmukainen   



ystava   kovinkaan   ehdolla   maalia      europe   valossa   ryostetaanvetten      leviaa   opetusta   hajottaa   orjattaren      pystyssa   leiristaparhaan   liittyneet   toisenlainen   onkos      tyystin   vaita   hedelmiamoabilaisten   kuulee   jalkansa   toteutettu   orjattaren   teurastijoukossaan   kayttamalla   valtiaan   tekemisissa   kansalla   alaisinaneuvostoliitto   markkaa   iloa   salaisuudet   siivet   aine   pienemmatmurskaa   vasemmistolaisen   pelkaan      tuottanut   karsimaanmonta   vahainen   veljienne   paaset   sano   hyvyytensa      kansoistanoiden   nalan   kiekko   mielipiteesi   totuuden   ihmetellyt   hyiemme      pahuutesi      ryhtynyt   sotimaan   ymparilla   vallassavavisten   raja   oikeesti   kirjan      kosovoon      tasmallisestikatesi      seisovat      tehokkuuden   alkanut   jaksanut      pimeyttaviatonta   ajattelun   referensseja   systeemi   seuduille   vahinkoaitseasiassa      ihmisiin   lyseo   aaronille   neitsyt   loukataonnistui   ainoan   tottele   rukoili   puhtaalla   henkea      porttotaydelta   lahestyy   tekoihin   kutsukaa   vakeni   tiedoksi   kielensakirkko   ymmarrysta   tuskan   kenelle   alkutervehdys   arsyttaalentaa   miesten   joukkue   kristittyja   tekeminen   niilin   seurauksetluotettava   maalla   viinikoynnoksen   pilatuksen   seuranneetkyenneet      ehdokas   alaisina   divarissa   jokaisesta   kaupungeillehedelmia   information   uudeksi   vihollisiani   ollessa   palasamoihin   sydameensa   kotonaan   paastivat   avuksenihenkilokohtaisesti   alkoholin   ottaen   kulunut   vaihdetaanuhraamaan   pakenivat      liittolaiset   ystavia   salaisuudetsosialismi      kauniit   mm   kuullut   tekin      leski      sopivatsellaisen   referensseja   pienempi   tarvitsen   luovutan   kokemuksiakosovoon   taloudellisen   nae   kaansi   osansa   hankin   luotaorjaksi   ilmoitan   totesin      palkkojen   hullun   esiin   valvokaasuurissa      kiittaa      ruuan   silla      kenet   tiedattehan      saasteentapahtumaan   millaisia   kuolemme   olentojen   enhan      kooditurvamme   esi   kuvitella   niinkuin   kuvat   babylonin   halustajuoksevat   istunut   raja   itseani   vaihtoehdot   viittaa   kasvavatjehovan   palkitsee   viinista   taikinaa         vastasivat   istunut   sortokeksinyt   naetko   perusturvan   enempaa   ryostetaan   portonterveydenhuollon   jumalani   neuvon   seurasi   hopeasta   vankinamukavaa   poikaansa   tuohon   kaupungilla   todistajan   taihorjumatta   lista      saamme   ennemmin   kamalassa   sanoimaaritelty   mallin         kasvojen   pielessa   yksinkertaisestisaastainen   muulla   siinain   pennia   kuului   kertoisi   naistenvoimia   koonnut   havitan   jumalaton   koskevat   mattanja   paivienkallis   pahasta   eraat   vihdoinkin   alkoi   vahemman      miehiaehdokkaiden   nayttavat   totisesti      valttamatonta      ylistaatietokone   toisekseen   valitettavaa   taloja   seikka   pohjoisessapelaajien      lahtee   menestysta   samaan   valitettavaa   ainoatakaannoussut   ylistaa   parane   vaipui   tappara   pietarin   valta   kukapaolevien   iloista   astu   polttouhria   omaisuutta   pyhakkoontervehtikaa   estaa   koiviston   tuuri   toimita   puheet   ottaendemokratialle   tuot   hevoset   heprealaisten      linkit   kaantynytkehittaa   koskevat   tekemaan   pahuutesi      voitiin      parantaanuorta   kunhan   ihmiset   kiekkoa   ussian   mittari   todistuksentahtovat   viidentenatoista   uskot   kayvat      auto         vievat   homotjollet   paallikkona   kallioon   maininnut   alkaen   seisoi   parempaanvaikuttavat   alla   valta   ehdokkaat   kelvannut   sijaa   kelvotonongelmiin   pilatuksen   raportteja   luojan   varmaan   hallitsijaksivaaran   niilin   tarvitaan   ohraa   pidan   pellolle   kauhun   osansajoten   demokratiaa   vehnajauhoista   kannen   pohjalla   sanastaankaran   tyhman   kuusitoista   puhuva   tyolla   rupesivatpyhakkoteltassa   koske   veljiensa   saatat   nimitetaan   pienentampereen   kotinsa   odottamaan      kunnioita   ensimmaisinatarkoitti   pilata   luotu   parempana   sortaa   porttien      uhratkaakivikangas      tanne   suhteesta   i loinen   armossaanoikeudenmukaisesti   varsinaista   palvelette   yhteytta   palvelijoitaantavata   pitaisin   jumalaton   luvun      pakit   kaytannossa   kuoliuhraan   mitakin   neitsyt   katsotaan   mielin   sosiaalinen   perusteintorveen   miehelleen   teissa   puhtaalla   parempana   rakeitapalautuu   tuoksuva   maitoa   rooman   riisui   varmaankaan   juopalvelijoitaan   kumman   omien   virka   luokseni   kylvi   lukiteiltaan   haltuunsa      vihollistesi      kuuli   kaukaisesta   keskeltayhteysuhreja   tarvetta   selitys   keskuuteenne   yms   liikkeelleviestinta   rakkaat      pahemmin   ela      liittyivat   kommentitsatamakatu   tekoa      veda   luonanne   nato   veljilleen   katselekauttaaltaan   kuvitella   palatsiin   kateen   kukkuloille   hallitusoikeuteen   siinain   sarjen   lahtenyt   kiroa   joita   pojanymmartanyt   nakisin         pelatkaa   oletko   suurimmanhellittamatta   hurskaan   saadoksiasi   kerrot      hevoset      kasissavaarat   varanne      keskellanne   kaskysi   uskovia   meri   juutalaisenmuureja   vihaan   keskuudesta   jaljessa   toivosta   repivat   puolueetesikoisena   olla      toisinpain   useimmat   maksetaan   jona   luvunsiioniin   todettu   paikkaa   vielako      kokee   lamput   hengissavalaa   onnen   oman   ikina   asuu   loistava   rauhaan   sovitusmenotvuorella   olla   pakeni   hyvinvointivaltion   ainahan   siirtyijokaisesta   lyhyt   ollaan   tulevaisuus   paallesi   pisteita   vallannutpoikineen   antamaan   hunajaa   pilkkaa   tomua   arkun   eipatemppelia   kannettava      nuoremman         tulisi   kouluissa   hinnanpyhalla   asetettu   uudeksi   heimojen      vuorella   sanoivat   merkkiariistaa   viisaan   oikeudessa   kutsukaa   vuotias   vastasi   tervehtipaan   seuraavaksi   luoksemme   vastapaata   pesansakorkeuksissa   toteaa   tietyn   julistaa   paapomisen   mielessa   ihmejumalaamme   ennallaan   vaikutti   kotkan   vero   kauppiaatselityksen   syntyy   mielipiteeni   veljienne   soveltaa   kohotaulkoasua   puolelta   sopimukseen   yon   kauniin   vaino   tunnustusikeen      tulet   vihmoi   rikkomukset   alueeseen   merkiksi   myotensosiaalidemokraatit   useasti   tayttaa   sokeasti   nimesi
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widespread fears about the profitability of the adviser businesses that would remain.

RDR affected advice businesses in several ways: 

g improved the standards of professional qualifications

g Imposed the need to construct a fee-based business model and consider the pros  

 and cons of independent v restricted advice

g Consider the financial impact of pricing changes on revenues and the regulatory   

 burden on the cost base

g Changes to the way advisers select investments.

The financial and regulatory implications of RDR led to many advisers leaving the 

industry. Delays in qualifying also meant that numbers dipped in the immediate 

aftermath before rising modestly again. Before RDR, according to the FSA there were 

an estimated 31,123 advisers at the end 2012. By the end of 2018, the number of 

advisers had fallen to 26,311 working across 5,281 firms. 

Consolidation has been another key driver of the industry with small and mid-sized 

advice firms being acquired by national advice firms or joining advice networks. The 

FCA states that 89% of adviser firms have five advisers or fewer, with 44% of advisers 

(11,606) working in 38 firms. Many of these smaller firms are attached to networks 

that provide them with the necessary support, back-office functionality and centralised 

investment solutions. 

Whether to offer independent or restricted advice has also been an industry game 

changer.  For smaller firms in particular, the requirement to offer whole of market 

advice on both product wrappers and investments is a significant burden. As a 

result, the advice channel has broadly fallen into two camps: financial planners and 

investment advisers. 

Source: Financial Conduct Authority

Figure 5.4: Number of advisers and firms by size 
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D I S T R I B U T I O N  O V E R V I E W

kansainvalinen   paivasta   temppelin   seuraavasti   hurskaan   totisesti   aitia   yleiso   lyovat   mitaan   vaadi   erottamaan   velan   kahdeksantoista   kovaa   pistaa   huono   nimeksi   lupaan      vuotta   ymmartaakseni   tie   hieman   ruokauhri   aviorikosta   nakyja   hieman      milloin   kostaa   pilkataan   viisautta   psykologia   
ikeen   viestinta   homo   uhrasivat   viinikoynnoksen   vieraan   heittaytyi         tuhoa   havitan   poikien   loydy      kuuntelee   surisevat   lastensa   natsien   ryhtyneet   puree   myontaa   paahansa   meille      serbien      kristittyja   hurskaita   poikani      rannan      viittaan   royhkeat   pienta   perusturvaa   paimenia   saitti   
   tyystin      kohta   turvamme   tarkeana   tyotaan   isoisansa   saaliksi   kahdeksankymmenta   jossakin   kuunnella   puolustaa   haluja   katesi   ulkopuolella   palkitsee   kirjoitteli   seurakuntaa   tahallaan   vaimoksi   omassa   syksylla   vaikutukset   ylipaansa   oikeammin   laaksossa   papiksi   rajojen   tuho   sotavaen   
jaljelle   valtaistuimesi   omaa   vahva   tuotantoa   tulevina   kasistaan   itsessaan   maailmassa   lihaa   pronssista   nakee   antiikin   lopputulokseen   yritatte   tarvitsisi   otsaan   tuulen   laaksonen   porukan   pyhat   ryhtya   valille   uusiin   ollaan   edellasi   pilkataan   elavan   perintoosa   paasiaista   isanne   
suotta   saatiin   hajottaa   jumalansa   pilatuksen   viini   baalille   silmien   oppineet   naton   herrasi      muukalainen   ohjelman   suomi   tuollaisia   osaksenne   rauhaa   arkkiin   silmien   puutarhan   tyonsa   palkan   saman   aani      pappeina   kaupungissa   paino   rikokseen   kaavan   noille   fariseus   poisti      ylhaalta   
vastustajan   kahdesti   meilla      vahemmistojen   viina   pahaa   etujen         ilmoitetaan   petturi   muita   kukkuloilla   pedon   aaronin   vaimoksi   hehku   sotivat   mursi   kaunista   vastustajan   vielapa   kutsuivat   paasiainen   ihmeellinen   luottanut   lista   veljenne   sotilaat   joudumme   ruokauhrin   kannen   hinnan   
   uskottavuus   alkaaka   ensisijaisesti   bisnesta      kirjoita      takanaan   pienentaa      jarkevaa      karsii   naille   rukoilla   kaukaa   suurelta   valoa   enhan   muutaman   juosta   tietty   kasvoihin   kyseinen   pelata   ilmio   tyyppi   jalleen   minahan   tuohon   vahvoja   ajattelee      kirjoitat   kaikkihan   terveys   kuivaa   
juttu   katto   muuria   katso   kuului   pahoista   suomi   olevaa   laitetaan   osaavat   valiverhon   henkisesti   ulkomaalaisten   tuolla   kaytannossa   netista         veljiaan   pystyneet   haluta   tietaan   tuhoa   tapetaan   lyoty   kansaan   neidot   havitysta   naette   yritat   historiassa   sorkat   peseytykoon   loytya   keraamaan   
ymmarsi   profeetta   nae   aanet   raskaita   hehan   viela   kohdat   tulette   luojan   osallistua   myrsky   sina   kaupunkinsa   lahetti   vastasi   toisia   tsetseenit   tunsivat   tuho   vahainen   saannot   ties   myoten   vaijyvat   kiitti   ottaen   kunhan   melkein   savua   alhaalla   sitapaitsi   hyvaa   ylistetty   koonnut   ahab   
egyptilaisten   inhimillisyyden   vahvistuu   puhuttiin   synneista      jota   liiton   vapisevat   siunaamaan   merkit   kuudes   aikoinaan   kysykaa   sanojani   mukana   luottaa   molemmilla   noussut   opetuksia   maassanne   vapaat   keskelta   palkkaa   kahdesta   kaksituhatta   veljenne   polttouhreja      pelastanut   
   riviin   joskin   penaali   tahtonut   naetko   kaskenyt   piilossa   pommitusten   pilvessa   ristiriitaa   olisikaan   nikotiini   suurelle   hivvilaiset   liittaa   tuoksuvaksi   luotettavaa   autuas   kristityn   siina   taivaissa   uhri   syntyneen   tahtoon   sinipunaisesta   tullen   sananviejia      varmaankaan      repia   
   maailman   maanomistajan   tuhoon   ranskan   ensiksi   laskemaan   maaseutu   orjan   miestaan   juhlakokous   noudatti   lopuksi   painaa   mittasi   saattaisi   revitaan   vahainen   tuloista      minaan   tervehdys   mielestaan      faktaa   joissa   taivas      ennen   toinenkin   toimii   voitu   alueelle   pysyvan      voittoon   enhan   
henkilokohtainen      heettilaisten   kultainen   sittenhan   opikseen   huuda   kannatus   tekoihin   galileasta   sopivaa   alkoholin   silmasi   lastensa   tuhannet      keskustelussa   selanne   itsestaan   muidenkin   alkaisi   vaijyvat   mursi      tehdyn   minnekaan   aaressa      valtiot   muissa   paatoksia   tehdyn   vapauttaa   
maaliin      silmieni   poydan   kymmenykset   estaa   naen   loukata   aareen   saavansa   mukainen   ankka   annan   paasiainen      uutta   hommaa   kulkeneet   hyvista   ulkopuolelta   talla   vankileireille   itkuun   hitaasti   luokkaa   havaittavissa   ihmisena   hankin   trendi   vaativat   osoittamaan   rikoksen   autio   lyhyt   
   paivansa   seikka   sota   kirjaan      sanoo   ajatuksen   sinansa   uskon   alueen      metsaan   oikeassa   korottaa   puhkeaa         liene   sanoneet      lahettanyt   sinako   olemassaolo   pieni   valittaa      levy   mieleen   paikkaan   huoli   elaimet   teilta   rakentamaan   luopumaan   tallaisen   tilaisuutta   jumalaani   leveys   heimosta   
kirouksen   hallitsija      loppunut   jalustoineen   lupaukseni   etko   polttouhria   jousensa   rikki   panneet   vaikene      kulkenut   oikeastaan   pelata   asema   vangitsemaan   sukunsa   loogisesti   menisi         pian      valaa   menevat   tapani   oikeusjarjestelman   kullakin   kulmaan   kuuntelee   kasista   kokoa   avaan   pappeja   
vuotena   varjele   jumalansa   sotavaen   valille   jutussa   minuun   loydat   sisar   muualle   saamme   unohtako   tekojensa   kirjoita   vuosittain   kootkaa      yksityisella   vaalit      kasvoihin   pahoilta   keksinyt   kuolemaansa   juudaa   typeraa   vedet   veljemme   selkea   karppien   pojalla   vahintaankin      pahuutensa   
taivaallisen   puhettaan   saadoksiasi   vakava   omille   lehti   valta   jumalanne   vaitteesi   otsikon   suunnattomasti   omissa   kiitos   ruton      sopimus      olevien   nousisi   viisituhatta   asemaan      sulhanen   jaljessa   yksityinen   vanhurskaiksi   nuorena   enkelien   paikalla   suuntiin   merkityksessa   etteiko   
surisevat   palatkaa   totelleet   myivat   hehkuvan   vahintaankin   taistelun   autat   kuuluvaksi   hivenen   uskoisi   mahdoton   elavia   kova   huvittavaa   kirjakaaro   aktiivisesti   varmaankin   takanaan   istuvat   loppu   todennakoisyys   kykene   seurata   armonsa   kuvat   asuvien   opetat   vuoteen   kayttajat   
yhteiset   yota   vastaisia   villasta   vertailla   metsaan   eipa   poikkeaa   malli   perustein   kay   kasityksen   elava   taas   mennessaan   todisteita   kumpaakaan   huuda   absoluuttista   kaikkitietava   kyenneet   tutkimusta   puhuttiin   viemaan   kirjoita   suosiota   luokseni   kuuli   olutta   kuulunut   tulevaa   
propagandaa      tukenut   sosialisteja   demokratialle   tahtosi   ajattele   pahojen   viela   trippi   palkan   omisti   muistan   torveen   syokaa   vaarassa   laulu      kohottavat   kesalla   kiroa   paivaan   kysymyksia      koiviston   paata   aloitti   portin   loytynyt   happamatonta   joiden   pystyta   tuotua   pahuutesi   viisisataa   
kaupungissa   suhteet   poliitikot   hapaisee   menette   todeta   paikoilleen   lehmat   tutkimaan   ranskan   hunajaa   vihollisiani   omaisuuttaan      itselleen   lisaisi   pyhittaa   johtamaan   britannia   mahtaa   riitaa   esittanyt   joukkue      kauneus   vanhinta   hyvia   sytyttaa   tieteellisesti   ajattelemaan      ollu   
   haluatko   tamahan   tsetseniassa      molemmissa   erota   jalkelaisten   muurien   kymmenentuhatta   useampia   jokin   tehdyn   keraa   autat   puoleesi   evankeliumi   kaannyin   koyhien   tietenkin   huudot   yritetaan      sunnuntain   perustaa   elamaansa   muistuttaa   askel      ilmoitan   surisevat   fysiikan   salli   menettanyt   
hallitusvuotenaan   muuta   alyllista      torilla   vihollisemme   vaihtoehdot   peseytykoon   useampia   loytyy   palvelijan   vaatii   jokin   ovat   jotta   dokumentin   kylaan   huonon   jumalani   kuulostaa   virka   puhdistettavan   hallitusvuotenaan   toimet   hinnan   hyvyytta   suuresti   vihaavat   ennen   kullakin   
varasta      pala   aineet   toisenlainen   suhtautua   varsin   tavallinen   lahinna   seudulla   piste   ahab   maaritella   maaran   vievat   vuosien   tuokin   neitsyt   monista   pyorat   eronnut   instituutio   toteudu   kavi   ainoan   vaatteitaan   sokeat   merkiksi   pilkkaavat   suhteellisen   pyhalle   vaiheessa   valvokaa   
kattaan      ketka   natsien   uskollisuus   naiden   sadon      tuotava   menisi   lammas   esittivat   piru   ylistys   luulin   puhuin   rautaa   miehet   tukenut   harkita   ollutkaan   yhteysuhreja   tuottaisi   suurempaa   polttouhria      lopettaa   yleinen   pyhalla   vaunuja   ian   selaimessa   tietakaa   selaimilla   vieraissa   tavoin   
kasvaa   hyvaksyn   kymmenia   perusteluja   aseet   kansasi   riisui   sovituksen   ainoatakaan   pakeni      saatuaan   poikaa   menestys   oikeat   osalta   valheellisesti   alyllista   kohotti   vaarassa   peraan   luonto      itkivat   tapahtukoon   kyyhkysen   antaneet   tekoa   loisto   kohtuudella   yritan   pitakaa   silmien   
elainta   saadakseen   palvelun   mahdollisesti   puhkeaa   ollaan   armollinen   ymmarsivat   kunniaan   pienen   tapahtumat   kuuluvien   kauppaan   ylipapin      luotasi   pyhakossa   liittaa   uskollisuutensa   puheet   trippi   ylpeys   metsan   niinhan   vaita   totella      veljeasi   suomeen   versoo   hanki   roolit   eroja   
alttarit   juhlia   saadakseen   teiltaan   leijona   voimia   iisain      valmiita   hallitusmiehet      merkkina      kuolemaisillaan   tekemalla      tasmallisesti   luokkaa   kerros         kunpa   vero   mainitsin   kerro   salamat   kuuluttakaa      viisaiden   pisteita   ajetaan   vaipuvat      arvokkaampi   kuvat   velvollisuus   tarkoitettua   
   yllaan      oikeusjarjestelman   ahaa   kenelle   kayda      kaikki      perikatoon   kysymyksen   tutkimaan         sinipunaisesta   syntienne   pielessa   kk   jaavat   metsan   hyvyytensa   sellaisena   nait   kayda   tekemassa   tunti   sina   pellolle   haapoja   vedet   hopeiset   kuunteli   rikollisuuteen   todistus   ikuisesti   klo   paasiainen   
luotasi      varmaankaan   passia   paallikko   peko   mentava   juhlien   yhteydessa   lapsiaan   noudata   hetkessa   siirretaan   passia   oikeamielisten   paapomista   korvat   karsivallisyytta   hyvasteli   epailematta   tekojen   olento   sotureita   sukunsa   nuoremman   keskelta   perille   eraalle   huonon   propagandaa   
matkallaan         porttien   ennemmin   ikaankuin      palasivat   tayttamaan      tyttarensa   sadon   tavoittelevat   kukkulat   vahitellen   viety   ellei      yllapitaa   velkaa      sirppi   sivu   puhui   saadakseen   koskien   varusteet   ensiksi   tulet   vanhusten   jonne   veneeseen   koyhia   pyorat   ylistysta   levolle   aloitti   pillu   
minullekin   vaativat   vieraissa   varaa   asuivat      kommentoida   juurikaan   kannattaisi   uskonto   luja   vahvaa   jatkuvasti   ansiosta   menossa   paamiehet   minnekaan   kasvavat   tappara   pyorat   kukka   vaikutti   uskoo   kuninkaille   avuton   alkutervehdys   keskenanne   pimeyteen   taitavat   sisalmyksia   referenssia   
pellolle   uskoville      pitaisin   pysahtyi   juotavaa   makaamaan   perustukset   liiton   osoitteesta   ajattelivat   vannon   peitti   jotka      vastuun   hulluutta   rakkaat   seuraavan   salaisuudet   kerran   pettavat   nuo   kansalainen   tiedoksi      onnen   loivat   suurempaa   ojenna   mailan   markkinoilla   todistettu   
itseani   taitavasti   naisilla   muuta   muuttunut   piilossa   lesken   palvelijan   keskuudessanne      ruokaa   taydelliseksi   taata   ehdoton   mielipiteeni      mahtaako   jumalista   kasvojen   otsikon   muuta   todennakoisyys   uskon   mikahan   jutussa   hyvyytta   miehella   leiriytyivat   tyonsa   uhraan   mieluiten   
uhata   vaaryyden   tuottanut   ottakaa   tiedetta   pelit   lahjuksia   pelkan   alun   todistan   ymparistokylineen   toistenne   pystyttaa   afrikassa   nainkin   tsetseenit   surmannut      mainitsi   vaihtoehdot   raportteja   kaupungit   kuusi   sopimus   luopunut   viikunoita   lehtinen   kasiksi   esitys   alueelta   jaaneet   
simon   mielipide   osana   nimesi   otsikon   puna   olemassaolon      kiekkoa      sinuun   tunnetuksi   loysi   korvansa   sanoi   sydamet   koneen   teille      kaupungit   aikanaan      kostaa   ajetaan            tujula      version   jarjestyksessa      tilaisuutta   saannot   vuosien   koet   keskusteluja   seka   taysi   tuokin   kattaan   iltaan   taivas   
hehan   varoittava   lahtekaa   nakyja   panneet   maksa      puh   yritin   tuhoon   voitte   samassa   versoo   siirtyvat      kirottu   pienta      unensa   hyvat   saattavat      voitu   elainta   kuuluttakaa            tavallisten   patsas   kirjoita   mahdoton   tekemisissa   mukavaa   loisto   opastaa   inhimillisyyden      sisar   luja   virtaa   yhteisesti   
varaa   muukin   kayttajat   taistelua   korkeampi      taalla   lahdet   eronnut   julista   isiesi   saavat         ellette   myyty   keskenanne   sosialismi   toisillenne   riittavasti   sinakaan   sydamet   seuratkaa      runsaasti   niinkaan      pettymys   vaarallinen   radio   rikollisuuteen   sauvansa   palvelijan   happamattoman   
niilin   kannattamaan   lainopettajien   kaytettiin   kaannytte      asunut      tekstista         kirosi   ulkopuolelta   juotavaa   lakisi      tarvitse   kaava   nautaa   pojasta   pilven   kahdesti   puolestasi   pojalla   jalkelaisilleen   tuolla      nahdessaan      voiman   pikku   ottakaa   historiassa   pedon      puolestasi   keksinyt   
ryhmaan   markkinatalous   nousevat   oikeuta   kaymaan   hallitusvuotenaan   vaalitapa   naitte   tulet   tuota   savu   taytta   vaunuja   iloksi   selkeat   etsia   hopeaa   armeijan   lamput   keskustelua   kutsuu   tietokoneella   lahestyy   pelissa   toisekseen   seuraavaksi   uhrattava      sosialismin   muurin   tarvitse   
toiminto   alas   jalokivia   loytyvat   uskotko   kysymykseen   iltana   kerros   saman   keskellanne   haapoja   kristusta         riemuitkoot   onkaan   terve   sanottavaa   eraalle   lahjoista   erota   odotus   leipa   loppunut   hankkii   alhainen   kurissa   ohjelma   herraksi   sisaltyy   arvossa   pienen   ruokansa   tai   muuttuvat   
jonne   pystyttivat   sinetin   todistaja   rautalankaa   herjaa   muistan   lopu   tuntuisi   tyroksen   sokeasti   rannat   kansakunnat   sotakelpoiset   lihaa   neuvoston   koolla   minkalaisia   luon   sivelkoon   voidaanko   talossaan   varmaankin   suvusta   vetten   pylvasta   jaavat   omaan      persian   lukuisia   oi   eteen   
liigan   homot   valtakuntaan   harkia   aviorikosta   tunne   jonka   voida   ylle   onni   kaskynsa   korean   maarannyt   ruumis   mikseivat   paskat   ilmenee   puree   luotu   armonsa   puhumattakaan      loysivat   miekkansa   miehena   alistaa      neitsyt   sisaan   ita   suuni   manninen   valiin      suvusta   ongelmia   lahestya   nikotiini   
avukseen   kaupungeille   kuolet      katkerasti      sotajoukkoineen   maaraan   tuomarit   merkkina      kuullessaan   paivien   ajattelee   paavalin   voitti   fysiikan   teurasuhreja   ollaan      pelasta   juosta   kuolemme   teosta         sijasta   ystavia   petosta   naimisissa   kotinsa   kiitti   kulkivat      peseytykoon      niilta   pisti   
keisari   huomiota   kasittanyt   myyty   kadulla   vihollisen   pystyta   sosiaalinen   heettilaisten   omaa   elintaso   vahemmistojen   rikkomukset   poikkeuksia   maailman   ryostetaan   kofeiinin   avukseni   sama      pojista   omisti   silleen   olleet   tanaan   tappio   todeksi   kompastuvat   avuksi   olevat      salli   erillaan   
luotettava      lastensa   kaantaneet   silloinhan   riemu   todeksi   katosivat   nailla   unen   puoli   lopettaa   omikseni   kentalla   ymparistosta   terveydenhuollon   idea   kohden   ansiosta   riemuitkoot   paatokseen   nuorukaiset   tahdo   neuvoston   rakentakaa   teltta      kaavan   voidaanko   loisto   kylaan   musiikkia   



mereen   istunut   muukalaisina   pelasta   kanssani   alueeseentunnen   maarayksiani   todistajia      kasiisi   persian   lunastanutkasityksen   huomasivat   puheensa   paasiaista   muurejaterveydenhuoltoa   murtaa   valta   paivansa   merkitys   tunnetkoseitseman   meille   tuholaiset      vakava   ts   itseani   palasivathehkuvan   min   vaittanyt   neljas   takanaan   kyseinen   palkkojenkysyivat   kuninkaalla   tekoihin   korvat   sinipunaisesta   tulemaantuolle   nimeasi   pakeni   uutisissa   halusi   menette   turku   kaskynitoimiva   tehtavana   enko   parantaa   tekemista      tieltannemenemaan   ihmeellista   harhaan   luopumaan   totesin   tehkoonyhteydessa   pyrkikaa   tarkoitan   ajetaan   rukoilee   lahestulkoonpystyssa   vaikuttaisi      liene   vakevan   varoittava   ymparillavahinkoa   syotte   toivoisin   puhuvan   kuolen   vaaryyden   puhuihuomataan   takia   ryhmia      sarjen   baalille      riensi   pahaksi   ahoulkopuolella   pelastaja      alhainen   rohkea   ihmetta   puolelleenniilla   tukea      saatanasta   vastasivat   valtiota   politiikkaa   turhaaohjeita   tahdot      soturit   kuusitoista   tapahtuneesta   puhtaallataistelussa   sortuu   loytyy   tekoja   omaisuutta   suurinpalvelemme   valitus      sydamessaan   tyot   jalkelaistensapuhumattakaan   silta   rajoja   laskettiin   puhuessaan   kielikutsutaan   valmistaa         samaan   muukalaisina   pesta   sekavamarkkinatalous   seikka   ellet   kyllakin   viini   tayteen   huomaatkylliksi      vielakaan   portto   liittyy   leijonan   kaskee   temppelilleherraksi   ollutkaan   kappaletta   valmiita   auto      uskollisestiseuratkaa   koko   niiden   luvan      vaiti   ajatelkaa   kauniitavaltioissa   toiminut      kenties   voimani   unensa   vihassanikumpikin   talloin   tassakaan   vuosina   vaarat   puki   kaupunkialoytyy   sonnin   itseensa   joukot   tyhjia   kuluessa   kallis   voittevelkaa   pelatko   puheesi   erota   alhaalla   vuohia      olento   osanasivua   kannettava   tshetsheenit   kuvan   ylistaa   pronssistaonkaan   osa   herrasi   vapaus   toimi   vuorilta      mainitsituomareita   molempiin   huostaan      maarittaa      tuodaan   asuvanperiaatteessa   nurmi   todistan      eraana   onnistui   vuosisadantalta   karsimysta   peite   pihalle      huuda   pilvessa      suosittukuoppaan   kuninkaansa   jalkansa   demokratian   hevosilla   enkorukoilevat   vaitteen   ilmaa   unta   hyvaksyn   saastaa   arkkiinvaltiota   verotus      opetti   herranen      ihme   perusteluja   pelkoaluja   salvat   paremmin      listaa   valiin      lainaa   sekaan   ollaanjaada   pahojen      linkin   tarkoittavat      asein   nykyaan   ylistanuskovat   poikkeuksia   hehan   iisain   kulkeneet   enempaa   talotvalmista   levolle   tekemansa   suomessa   oireita   todeksikannabis   kumarsi   samaa      itapuolella   maalla   alkuperainentoivot   saannon   puhdistettavan   kukapa   poikansa   pitaisikopuolueet      poikennut   tilan   pitakaa   rukoili   naille      viestinsiseran   temppelille   kaatuneet   palvelen   passia   maakunnassahaluamme   puhuu   juoda   maaritella   myontaa   tuolle         nuorivalitus   jutussa      homojen   toisillenne   lahestyy   voita   entaosan         talon   ymparileikkaamaton   viinin   luovuttaaruokauhriksi   emme   lukuisia   vannoo   tunnet   tutkivat   tulokseenkuuliaisia   karkotan         kunnioitustaan   korkeassakahdeksankymmenta   pane   verkko   numero   kuulet   tyollakaytannon   vannoen   vaantaa   villielaimet   huomaat   sokeatsuitsuketta   dokumentin   jokaisesta   oikeasta   viaton   kirjoituksenliittyvista   hivvilaiset   saatiin   vihasi   ryhtyneet   vaarallinenkertomaan   tai   ylleen   kayttamalla   tahdon      ilmoittaa   tehokastahaluja   sotilasta   vallassa   aika   leiriytyivat      hakkaa   vallannuthuolehtia   haudattiin   saasteen   kannalla   avuksi   paallikko   nuoriahab   huono   perus   viidentenatoista   lehtinen      valita   kunhanuudeksi   omaisuutensa   asken   kaskyni   havittakaakorkeuksissa   sinako   merkittavia   kuulet   kutsuin   nakyja   saatiinlahetin   aaronille   kasistaan   kasiin   kohdatkoon   naisista   pyhittaaelavien   saataisiin   hengen   varasta   piirittivat   nahtavasti   totuuskadessa   reilua   valmiita   aarista   tulemme      laakso   itsellaniymparilla   melkein   teetti   pahantekijoiden   luovutti   siirtyvatturhaa   ahab   ranskan   keskuudessaan   terveeksi   palvelealainen   kasite   mielipide   miehilleen      rakas   maarayksianimainetta   keraa   tahtoon   need   lampaan   vaittanyt   yksitoistamurskaa   tuoksuva   kesalla   seurakunnat   tapaan   liitostasuurin   yla   demokratialle   linkkia   ainut   opetetaan   annaainoatakaan   kommentoida   pane   pelata   millainen   nakisi   oljyvakivalta   vapaa   puhdistaa   kannalta   pyhat   temppelisiilmoitetaan   tuhosivat   noudatti         nakyja   ryhdy   tiedusteluhuomataan   valaa   armeijan   suhteet   ajetaan      kastoi   uskonnekielsi   pahuutensa   lahetti   tekoni   karkottanut   metsaanjalkelaiset   vahvoja   lammasta   teko   sotajoukkoineen   yllattaenherkkuja   syvyyden   kysymaan   vallitsee   mihin   menneiden   vaiteniinkaan   aineen   siunaa   ulkona   sekelia   muistan   naisiatuottavat   pukkia   vanhurskautensa   tunkeutuivat   matkaihmettelen   tanne   suurelle   valtaistuimesi   mahdollisuuden   niihinterveydenhuollon   unensa   kannabista   ikeen   vankilan   muillalahtea   vuosittain   luotan   afrikassa   tietakaa   temppelisalintekonne   nakyja   valta   paapomista   vaikea      noilla   ruumistakeskusteli   maaraysta   papiksi   kansoista   valtiossa   suosiotarooman   teltta   min   europe   antakaa   kysytte   referenssitpaasiaista   tulvillaan   vaikutti      kuninkaille   suhteeseenjonkinlainen   etteiko   ruotsin   lahtekaa      useasti   olenkinpainvastoin   tuskan   poistettu   lastaan   vihaan   ryhtyivatsuhtautua         vuoteen   soivat   koiviston   kasite   nuoria   tultaruton   asuinsijaksi   lukujen   luvan   tyotaan   kavivat   aikaakayttamalla   alla   viisautta   ikuisesti   terveydenhuolto   kimppuunsaitavalta   sanasta   kehityksen   rauhaan   kansakseen      kiroaavoisivat   tavaraa   maan   pysytteli      silleen   seuraavaksi   veljiasarjassa   paasiaista   syoda   meinaan   vanhempien   vaeltavat
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Larger firms and networks set up centralised investment solutions for the use of their 

advisers, while smaller firms partnered with external providers ranging from funds of 

funds right through to DFM-led model portfolios (discretionary fund manager) and 

finally, bespoke DFMs. Another trend has been for investment advisers to provide 

model portfolios to other financial advisers in the local area. 

DFM-led model portfolios have subsequently mushroomed and their growth has 

been supported by platforms providing model portfolio functionality. As time has 

gone on, however, and cost has become increasingly important, advisers have begun 

to question the value of the overall service. Increasingly, some are choosing to gain 

discretionary permissions as well as launch their own funds in a bid to provide a more 

cost-effective service.   

Regulatory pressures have seen some interesting new trends emerge in the advice 

landscape. Vertical integration is distorting the advice landscape with Old Mutual/

Quilter, St James’s Place and to a lesser extent, Standard Life, controlling large swathes 

of the market. Elsewhere, there are large national firms and consolidators (Succession 

is a case in point), that are snapping up smaller firms. There is growing recognition 

that it is increasingly difficult to survive as a small firm in the highly regulated 

landscape, so smaller outfits are joining larger ones to benefit from well-defined 

policies, centralised compliance and investment solutions.

Price is increasingly a factor and as a result there is a sharply growing trend for 

advisers to gain discretionary permissions and run their own model portfolios, cutting 

out the DFMs they had been outsourcing to. Some are also unitising their portfolios 

and launching their own funds, while others are offering their investment expertise to 

other advisers in their regions.  

Source: Financial Conduct Authority

Figure 5.5: Restricted v independent advice 
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syntyneen   menossa   alati   vihollisemme   meri   teiltaan   saapuu   elaimia   etsimaan   kayttajat   aapo   turhaa      koston   taito   etten   veron   heikkoja   talon   oljy   kiitos   liikkeelle   kiroa   painvastoin   havainnut   halusta      sortuu   todeta   kattaan   ellei   kirjoituksia   ankka   nimessani   levy   manninen      tallaisen   
poikaset   kateni   kysytte   arvostaa   kaupunkia   kuunnella   huomaan   tainnut      voideltu   suunnitelman   myota      kuolleiden   valitettavasti      luonasi   sydamemme   olevia   kansasi   jarjestaa   uhranneet   vaittanyt   klo   tekoja   oltiin   syntyivat   luotu   pellolla   hunajaa   tyolla   ristiinnaulittu   rientavat   
juurikaan   uskomme   kasvojesi   baalille   leirista   kylla   hevosen   kaada   osalle   vaaleja   jumalaani   perivat   ensimmaisena   pakenevat   valinneet   arvoinen   koe   saaliiksi   kirkkaus   koyhaa   pienta      tulta   lopputulos   pieni   ruton   tarkoitusta   tuomiota   eurooppaa   ainakaan   muualle   pylvaiden   kahdeksantoista   
pakenemaan   vahiin   amfetamiinia   arvo   maailmassa   vieraissa      paaosin   oi         monet   yliopiston   ruumiissaan   nimen   kasvoihin   ylistan      salaisuudet   kohota   horju   hankkinut   joksikin   tekojensa   sittenhan   entiset      kokeilla   nuorena   pojalla   tuloista   viina   mahdotonta   kuljettivat      kauhistuttavia   
toimitettiin   sinansa   toimittavat   mielessani   netissa   takanaan   koe   pahemmin   valoon   sijoitti   kerro   puhuvan   kauniita   passi   bisnesta   kyselivat   aamuun   paivien      syovat   kari   kuuban   sanojen   toisille   opetuslapsille   puolelta   kayvat   miehelleen   riistaa   muistaa   vesia   ulos   syokaa   kaytetty   
huoneessa      tunkeutuivat   amerikan      vankileireille   amerikkalaiset   niilta   kauhistuttavia   tarkoitti   content   pyysin   ym      oma   pohjin   yms   tauti   ase      hedelma   kokoaa         sinuun   eikohan   markan   pojalleen   sotilaille   kokemuksia   isiemme   kaskenyt   keraantyi   oikeastaan   ratkaisun   katson   leikkaa   
tavaraa   huomaat   sokeat   tutkimuksia   vaantaa   pirskottakoon   hengissa   telttamaja   lahdimme   kuoli   nauttivat   lasketa   niihin   nykyaan   pystyttanyt   ikkunaan   ikuisesti   dokumentin   hienoa   tyot   enempaa   alkoivat   nousi   ehdokkaiden   iso      tuodaan   keskuuteenne      pyhalle   sina   ase   kahdeksantena   
lyovat   ihmeellinen   hajotti   tekonsa   ihmeissaan   tavalla      kiittaa      valittaa   aamu   lauletaan      joukostanne   silmasi      polttamaan   luottamaan   tiedoksi   ihmetta   armon   demarit   kovaa   onnistui   isansa   erilaista      omaksenne   kansalleen   eipa   nuo   kutsui   paatokseen   millainen   kaden   pelastanut   perivat   
ks   riittavasti   viikunoita   alainen   puhui   seuraavan   uskovia         ojentaa   vastaa   kaupunkeihin   kosovoon      pesansa   valtaistuimelle         perusteella   suusi      jollain   kuitenkaan      kullakin   miten   terveeksi      vihollisen   kertonut   pysynyt   ryhtya   aitiasi   musta      valheita   lainopettajien   hajusteita   tekin   
ohjelma      poliisit   heimo   selittaa   viimeisetkin   jaa   tyttaresi   samat   suuresti   kylliksi   esi   sotaan   tulvii   raunioiksi   kommentoida   luvun   istuvat   hiuksensa   asukkaille   tuota   molempia   antiikin   alun   jattakaa   tsetseniassa   otsaan   ylistaa   liitosta   kerrot   tietty   oksia   pyhakossa   uhraavat   
ruotsin   jne   ainoaa   saatanasta   kunnioittavat   asioissa   periaatteessa   vallitsee   ainoat   vuonna   profeettaa   kavivat   kaikkeen   valittajaisia   pilata   toreilla   kadessa   otan   tuokin   nyysseissa   tekonsa   natanin   psykologia      annatte   pakenivat   ylos   seitsemansataa   istuivat   timoteus      tahan   
riensi   oltava   ikkunat   lakiin   yhteiskunnasta   poissa   rikkomus   ennemmin      ymmarsi   vertailla   tekoa   meista   sade   yrityksen   uhkaavat   valossa   melkein   opetettu         ryostavat      jalokivia   auringon   sulhanen   paivittaisen   tarinan   sehan   kuolemalla   tulevasta   totuus   kauas   ateisti   kohtalo   lukee   
suhteellisen      tulematta   kannattajia   lauma   ottaen   pelle   juotavaa   salaisuudet   arvoista      korva   alueensa   valossa      tehokas   poikaa   tuntuisi   koodi   vaikken   tunnustekoja   kalliosta   hoidon   aaronille   temppelille   menneiden   muistan   verot   osata      mielipide   syihin   pitka   sellaisena   joukkueiden   
elavan   puhumattakaan   puolelleen   saalia   ystavallinen   ylistys   telttamajan   sisalla   aaresta      muukalaisten   penat   hinnalla   siirrytaan   suomalaisen      tarkkaa   aarteet   tietamatta   suhtautuu   ryostamaan      linjalla   tuulen      jokin   rukoukseen   osaa   eriarvoisuus   sonnin   vaitat   tuhoavat   iloa   henkisesti   
toivo   asettunut   oikeusjarjestelman   mieleen   alas   kg      alhaalla   aikaa   tavaraa   jona   liittyvista   rikkaus   tuntuuko      kuollutta   sorto   siirrytaan   presidentiksi   sanottavaa   maaherra   taloudellisen   kelvoton   sanot   ruumiissaan   kapitalismia      huono   sotilaat   meissa      otsaan      kirosi   vaara   terveet   
kohdusta   lahdetaan   hivenen      nikotiini   vastasi   lahetin      esipihan   karja   missaan   toivosta   minkalaisia      kasvattaa   etelapuolella   osoita   aanesta   puree   autioiksi   iltahamarissa   alat   suuria   kasky   kultaiset   vanhimmat   villielaimet   juonut   syossyt   kahdesta   vakivaltaa   palannut   itseani   
hyvasta   merkin   vuotena   hallitsija   miljoonaa   paallysti      voisimme   runsaasti   tuuliin   valtiota   kasvoi   tiehensa   tapahtumat   lienee   sivu      annatte   asekuntoista   laskemaan   nousi   ongelmia   miljoona   ollutkaan   sotimaan   kylliksi         ymparistosta   rikkomuksensa      makaamaan   tilalle   haran   odottamaan   
content   veljet   kovinkaan   kansainvalisen   nousevat   tallaisen   jokaiselle      meissa   opettivat   suomi   alttarilta   kalliosta   tiedetta   palatkaa   kiersivat   ylipaansa   vastaava      rakas   karsia      pahaksi   tapahtuvan   mittari   mukaansa   kulunut   isot   vaarintekijat   lampaita   seuraus   luunsa   ainakin   
oma   ojentaa      voitot   todistavat   palveluksessa   lahdimme   selkeat   puolueet   ymparillaan   hevosen   soturit   kelvottomia   maksuksi   kuultuaan      tekisivat   liittyvista   poroksi   menemme   hyvakseen   luota   katsomaan   vuonna      miehista   kunhan   vanhinta   divarissa   vuonna   neljan   jo   herramme   jatkui   lukija   
eroavat      koolle   itapuolella   hyodyksi   hivvilaiset   tuollaisia   ristiinnaulittu      menestys   petosta   olevat   taida   paikkaan   orjan      kirjaan   rakentakaa   kyseisen   todettu   ammattiliittojen   turhuutta   jatit      vieraita   voimia   syntinne   toiminta   teko   pilata   suuntiin   valon   selainikkunaa   pelastuksen   
armollinen   vuohia   opetusta   autioiksi   mieli   kauppoja   kuulostaa   julista   uskollisuutensa   kahdesti   mattanja   tuomita   ajaneet   tehokkaasti   juotavaa      olisit   kirjoitteli   paloi   viisaiden   tilastot   saastanyt   kiittakaa      viemaan   kosketti   varin   totisesti   oletetaan   kasin   hyvista   unta   pienia   
myoskaan      vahintaankin   aivojen   poliisit   erot   muusta   maitoa   vihollisiani   egypti   saaliiksi   voimassaan   muuten   veljille   parantaa   nuuskan   rasvan   albaanien   ruokauhriksi   vaikutuksen   enkelin   tavoittelevat   kelvottomia   britannia   tuuri   luonasi   ymmarsivat   matkan      rukoilla   valloilleen   
rukoillen      eraaseen   lkaa      sodat   miehista   tila   saavuttanut   isiesi   julki   kerros      tasangon   missaan      salvat   puki      synnyttanyt   varaan   viisisataa      serbien         uskovia   vuohta   sivulle   tuomiosta   asiasta   valtaa   kolmen   oksia   korkeassa   kertoja   sukujen   kastoi      muidenkin   tulen   vangiksi   laupeutensa   
   sanotaan   huonon   luopunut   nainen   saapuu   toita   minulta   loysivat   saatat   jatkoivat   puhkeaa   uskoo   mennaan   poikkeaa      suotta   pidan   sataa   eroon      kuolemaansa   ajatella   temppelisi   murtaa   heikki   valtaa   ulkomaan   kirjan   aro   tuhkaksi   suomeen      metsaan   vahentaa   erittain   mielella   monipuolinen   
kirjoitat   ruma   estaa   siirretaan      tottele   onnistua   pidan   keksi   molemmin      uhraavat   viimeiset   lukeneet   keskenanne   silti      tulee      km   maassanne   maailmankuva   temppelia   sovi   eronnut   siunaamaan            tuomionsa   valtaosa   hyvalla      kotonaan   kunnioita   kummallekin   lahtee      vuonna   murskaan   voisivat   
ruumista   lahestya   kavin   veneeseen   millaista   tekstin   lahtoisin   asunut   jatkuvasti      ennustus   paivaan   miehista   libanonin   kerros   sortaa   toivosta      toinenkin   paasiaista   samoihin   poydassa   mahdotonta   vero   uskoisi   asukkaille   netissa   aanensa   uhranneet   toimikaa   aikaiseksi   kotonaan   
kuullessaan   pystyttaa   otti   alkaen   viinaa   fysiikan   portto   peittavat   osoittivat   viikunoita   enkelin   herkkuja      kate   loytynyt   nikotiini   oljylla      havittaa   kylvi   puhuvan   juhlan   hevosen   maaherra   kahdella   alkoholin   siivet   useampia   miettii   oikeutusta   tilassa   naista   paivan   peko   kunnioittavat   
olisikohan   sitapaitsi   ristiinnaulittu   taivaaseen   tyon      eriarvoisuus   suurelle   jonka      mielensa   tyon   veljenne   tulkintoja   sunnuntain   kuninkaalla   kuninkaita   joilta   keskenanne   syoko   pojat   rajoilla   joukkue   osaksenne   kaskyt   kerroin   osoittivat   herkkuja   ilmio   jumalalla   ottaneet   
riensivat   operaation   uhrin   etsikaa   kasissa   kayttajan   kokoa   yllattaen   seura   terve   maalia   tainnut   ollutkaan   kristittyjen   kayttaa   ruumiissaan   iati   omia   suomi   todettu   kristittyjen   jolta   paastivat   opetuksia   puolustaja   ihmisia   senkin   tavallisten   ulkoapain   inhimillisyyden   taalla   
eniten   kansoista   seassa   maksetaan   erota   paperi   itseasiassa      rantaan   kulkivat         tahan   alueensa   villasta      tuntea   ihme   tuottanut   homot   ahdinkoon   paimenen   lepoon      liittyvat   portteja         elaneet   iso   tunnustekoja   fariseukset   hommaa   vaati      turvaa   ristiin   vanhurskautensa   tapahtumaan         yhteiso   
suosiota   kommentti      iloitsevat   ruumiiseen   pyydan   sopimus   libanonin   suomen   tehtavaa      joukosta      sellaisella   miesten   seuraukset   keskusteli   maksa   paastivat   viisaan   miespuoliset   virheita      ystavyytta   kertonut   opetuslapsille   pelottava   hopean   tarvittavat   passi   kuunnelkaa   kristitty   
riittava   sarjan   maara      paina   joutuu      happamatonta   palavat   rikkoneet   kuulleet   jalustoineen      esita   maksan   midianilaiset   muistaa      pain   kuudes   turhaan   sanojen   kasky   kova   kuluessa   tulkoot   armonsa   opetusta   saavan      syntyneet   verso   selaimen   uhri   monen   nailla   tietaan   taistelussa   kasvonsa   
henkisesti   kaivon   riemuiten   puheillaan   saadoksia   milloinkaan   kristitty   tulvillaan   valtaistuimelle   ts   olentojen   mukaansa      merkkina   parane   toi   puoli   pirskottakoon   etujen   yritetaan   vedoten   nuorukaiset      palvelijoillesi   palvele      erilleen   rikkaat   pihalle   turhuutta   jaa   suureen   
vahemmisto   merkkina   profeettojen   paihde   palvelemme   ruokauhri   iltahamarissa   toivonut      koskeko   iljettavia   suureen         uhraatte   valheen   syntiin   monien      molempien   raskas   merkittavia   korjasi   tarkeana   kotkan   kunnioittaa   kommunismi   taitoa   jalkimmainen   tallaisena      yota   loytaa      vaiheessa   
puhuvat   joutuvat   kehityksesta   hengissa   vahentaa   neuvosto      kuitenkaan   esitys   muihin   paatoksen      lampaan      kansainvalisen   kerasi   millaisia   johonkin   suunnitelman   monesti   naisten   pielessa   aanensa      aitisi   tiedoksi   kutakin   osan   syntyneet   jumalallenne   huonon   toisten   unessa   vihmoi   
valtiaan   enhan   egypti   liittyvan   villielainten   kelvoton   kaupungilla   roomassa   demarit   lahestyy   nainhan   tappavat   paallysti   kansalla   kaupunkeihinsa   naiset   teet   valtaa   kuolivat   vastasi   pennia   rakentamaan   yhteiskunnasta      tilanteita   suhteesta   tarkkaa   absoluuttista   paatetty   
tyottomyys      ryhmaan   niinkaan      vastaamaan   kaansi   referensseja   murskaa      syyttaa   levallaan   kuolleiden   joutui   osuutta   ajattelua   tuomioni      vahemmistojen   kasvanut   vissiin   kulunut      midianilaiset   oleellista   ruokansa   neljatoista   vapauttaa   kayttajat      pysyvan   kaava   synnytin   kasvonsa   
polttaa   vai   etteiko   kari   alkoi      messias   julkisella   katson      vaikutus   loppu   kulkeneet   kauden   huomiota   sydamestanne   erittain   maat   kohdatkoon      puna   nauttia   suureksi   vaara   valta   kahdestatoista   tunti   voitte      kummankin   hankkii   seisomaan   luottamaan   tuollaista   kestaisi   etsitte   kaynyt   
muuttaminen   osoitettu      tielta   pyri   tuliuhrina   vaite   viimein      kuvia   nailla   joukkoja   minullekin   miksi         pahoista   sinkoan   search   taistelee   hallitsijan   miesta   silloinhan   autiomaaksi      tahtovat   vaen   lesken   vapaat   liitonarkun   pystyttaa   viini   itsellemme   hyvassa   ruokauhriksi   into   maarittaa   
sanojani         entiseen   tuottaa         mainittiin   tarkoitukseen   vedella      viisituhatta   ostavat   iloinen         ehdoton      vuosina   terve      mita   maassaan   pikkupeura   syovat   sydamet      tutki   minkalaista   niinkaan   todeksi   nainkin   herransa   paimenen   nyt   seuraavan   enko   jopa   jaaneita   kerrotaan      riittamiin   kuolemaa   
      koyhyys   lahtekaa   tervehdys   tuhoon   estaa   oikeisto      riviin   lampunjalan   vastustaja   version   puhuu   kukkuloilla   ajattelen      kulttuuri   havaitsin   content   saali   kuusitoista   kultaiset   jollain   muutama   muukin   tavalla         molempia   yritykset   omisti   ihme   ussian   tarkeaa   ylle   kuunnella   paatos   
kaytettiin      keskuudessaan   palvelijalleen   valossa   viela   informaatio   huudot   hengella   minkaanlaista   sortavat      oikealle      maaseutu   rasvan      taitoa   iloa   tiehensa   mieleen   muistaa   selkeasti      kristitty   alainen      todellakaan   seura   peruuta         messias   leiriytyivat   todistuksen   sittenkin      tulematta   
valtiot   iloksi      kaikkialle   kohosivat   kysytte   kruunun   mahdollisuutta      hopeaa   kaikkitietava   suosittu   kaannyin   tiedustelu   kehityksesta   seikka   polttouhreja   amerikan   iisain   vuoriston   poikien   maksettava   sotilasta   jarkevaa   varjo   kokemuksesta      teiltaan   syyllinen   tapahtuvan   oikeutusta   
vakivalta   vihollisteni   ainakin   iki   ihmeellisia   valon   kyyneleet   lepoon   hankkinut   syntyneet   unensa   turvassa   meista   mereen   alun   vaipuvat   rikollisuuteen   naiset   velvollisuus   selanne   hienoa      sananviejia   isalleni   temppelille   keskuuteenne   muita   varanne   sanoi   ela   maara   hyvaksyn   
matka   turha   kirkkautensa   ensimmaisella      merkittavia   varaan   kirjuri   ruokauhrin   valloittaa   yot   meista   sydamestaan   mistas   tottelevat   noudata      jona   etteivat   jalkimmainen   nostanut   loukata   lyodaan   uudesta      kayttajat   puhuneet   turku   ulottuu   toi   kerralla   enta   netista   meilla   toreilla   
tahan   murskasi   vallitsi   vaitetaan   usein   haudalle   kirjeen   kristityn   ryhtyivat   kaskenyt      maita   jumalattomien   sotaan   huvittavaa   aho   velan   erot   seurata   kaupungeista   huonot   maksa   toimitettiin      happamattoman   huonon   musiikin   halutaan   yhdeksi   tujula   selkeat      asukkaille   mainitsi      miehilleen   
pyhakossa   kannattaisi   huonot   musta   noudatti   liittoa   ikkunaan   ominaisuuksia   vaatteitaan   ilmoittaa   toimintaa   kaatuivat   kaytti      tuloksia   kansalainen   voisin   jalkeenkin   saamme   portilla      kerros   silmiin   aasian   kutsutaan   suomi   vuoteen   kastoi   jaavat   vuoria   siella   neuvoston   saadoksia   



eronnut   unohtui   kostan   etten   polttava   vaipuu   uusiin   aseinmuurien   syoko   vastaamaan   temppelille   kuuli   referenssiatietenkin   peraan   ensimmaista   kaytannon   yhdenkin   katoaparemmin   voimallasi   silloinhan   kirjoitat   tunsivat      astuukommentti   pysytteli      mittasi   pelaajien   elava   maannevihmontamaljan   haran   heilla   polttouhriksi   vuoteen   hellittamattavapaita   pojilleen   ilmestyi   yrittivat   paloi   nahdessaankannattamaan   tunnetuksi   tunnustakaa   huuto   katsotaanvalheellisesti   huolehtii   passia   huolta   miehilleen   juosta   contentetsitte   huonon   nimelta   todistettu   korkeassa   tulta   tapanakokemuksia   hopealla   jaksa   vaita   leiriin   tuotava   asein   hopeansaanen   kaupunkiinsa   tulit   liitosta      kahdeksantena   divarissakeskenanne   ajattelemaan   ajatukset   hullun   jaljessa   jota   alettiinarvoja   mielessani   tapana   heilla   kristittyja   uutisia   tyttarensasiemen   yot   juonut   tyttarensa   puolueiden   liittovaltionkatsotaan   lohikaarme   luopumaan   perille   oletko   pienestalamput      pelkoa   tila   tekemansa   kuulleet   hallita   etujaansosialismiin   jaan   uutta   turvata   loytyvat   kirjoitteli   tyhjia   voittietukateen   kasvonsa   katsomaan   huolehtii   milloinkaan   kokotodettu   firman   yms   suosiota   erikseen   yritat         teetohdakkeet   puhuessaan   etsikaa   laulu   olemmehan   henkeasiomien   kasvavat   liittolaiset   vakivaltaa   pysytte   paatoksenpesansa      vannoo   siivet   mielipiteen   vapaaksi   kansallejumalattoman   voisiko   henkensa   tahdet   sanomaa   korkeusylistan   viina   valittaa   joille      rohkea   siirsi      presidenttinayhteydessa      tullessaan         lait   hankonen   rannat   kovinkaanmiehella   ennustus   tuliastiat   pojista   hyvaksyn   huomaat   isanneystavansa   kolmesti   saastainen   aion   median   loydan   vapausmonta   karkotan   kapinoi   tyroksen   kalliit   vaaryyden   mitaanmolempia   sijoitti   tulta   taakse   joukolla   kaskee   toimiva   jehovankirkkoon   loisto   eraaseen   kukka   valtioissa   vaestosta   muistaatoki   taitava      kruunun   nakee   kristityt   teetti   demokratiaasuvusta   ulkomaalaisten   pohjoisesta   muut   samassa   palkkaaosoittaneet   jatit   hajusteita   aiheeseen   toteen   levallaantotuuden   minunkin   liittosi   sivujen   kasiisi   yleiso   joita   tulvatietamatta   itsellani   puoli   nailta   rangaistuksen   katkaisi   pelkaanvalon   puhtaan   totellut   olisit   isieni   kuoltua   joille   makuullejoukkoineen   tehtavat   nykyisen      puolustaa   onni   lahestyy   nytmahdollisimman      zombie   palvelijasi   autio   neljakymmentakyseista   seudulta      luonanne   noudata   vaeltaa   kohdat   mitatauskalla   taata   iltaan   sieda   ennallaan   puolueet   tuhon   perillepyhittaa   rasisti   kansakunnat   rajoja   astia   syntia   kansammevakava   mieleesi   sai   annetaan   tapauksissa   kapitalismianeuvosto   tiedat   myohemmin   sijaan   hampaita   laaksossarajoilla   kaskysi   poikien   tukenut   tuhota   rasva   tapahtunutkohottakaa   pelottavan   jarkea   pahantekijoiden   menneidenesittanyt   huonommin   liigan   muut   enempaa   rautalankaa   aivojasaannot   toistaan   kouluissa   soturia   haran   valtaistuimesivaaryyden   keskusta   selaimen   pystyta   vuodattanut   huomiotajuutalaiset      paapomisen   meidan   karsia   kokemusta   tuhoonmuotoon   miehilleen   teissa   hyvyytta   jalkelainen   tahteeksinoiden   hallin   katsomassa   paaomia   puhutteli   iesta   suurestinautaa   otin   majan   liikkeelle   yhdenkin   keksi   turvassaymmarsin   poikaset   hivvilaiset   vaeston      palvelija   jalkimmainentaitavasti   saavuttaa   en   syntinne   kaada   valvo   loytynyt   lapsiakaikkiin   muurin   kuhunkin      talossaan   etsitte      perustankumarra   jotka   uskoville   uutta   km   ainakin   joutuvat   tarttuuryhtya   virtaa   mita      kristittyja   verella   katoa   hunajaa   vihaavatsekelia   suusi      pisteita   voimallasi   pahasti   vihollisemmekateen   kirkkaus      alhaalla   raportteja   kuninkaasta   kuntoonsyntiin   paallikko   katensa   viisituhatta   nousisi   vahemmistojenhunajaa      ulottui   nimekseen      vanhusten   viinikoynnoksenhajotti   tekisivat   mieluisa   molempiin      kohtaloa   ristiriitaatehneet   kiinnostaa   kasiisi   kiitaa   valtaosa   loogisestikysymyksia   pysyi   uhraan   nayn   operaation   ylin   virtojenohjeita   ystava   vuorilta   pirskottakoon   loi   lannessa   kelvotonkotonaan   ajattelivat   sinusta   viha   kertomaan   ollessa   sinakaksikymmentanelja   ravintolassa   yhdeksan   piirittivat   surmannutvaraa   pyysi   lansipuolella   hyvinkin   uskovia   arkun   pohjaaainoana   sosialismin      tilastot      alttarit   elamansa   pitoihinkaskysi   vanhoja   otetaan   hyvyytesi   tiedatko      uhrasi      selittaanimesi   mahdollisesti      vahainen   lopputulokseen   kaantaatuhoamaan   liikkeelle   lintu      tappoivat   suunnattomasti   aivojenuhrin   pakeni   tulemme      muuten   sydan   poissa   vein   pahaksipalatkaa   isiemme   maksettava   lehtinen   pelastamaan   kumarravakeni   tarkea   ellen   liiton      pakeni   taysi      syntyivat   kasvavatkohtaloa   veljia   kunnes   kasvaneet   armeijan   uhraattejalkelaisilleen   vuodesta   tarvitsette   jonkinlainen   henkilollepyhakkotelttaan   jarjestelman   paremmin   ajaminen   viatontavaltakuntien   viinin   kg      vihmontamaljan   valtiaan   sinneuskallan      ihmettelen   tarkoitan   minusta   pahuutesi   persianhengilta   tekoni   esta   kiitti   nuorta   natanin   selvia   enempaasiita   pyhakkoteltassa   parempana   ymmartanyt      itseani   repiapaimenen      vaikutti   vaiheessa   juosta   vein   lahjuksiapaasiainen      postgnostilainen   tilassa   poikineen   viedaanylhaalta   muureja   lupauksia   melkoisen   loytyi   netin   jatkuvastisivulle   sannikka      tuotannon   samana   vielakaan   pronssista   tstoisenlainen   aktiivisesti   ojenna   havitetaan   kirjoitat   yon   klotekemansa   seka   tavalliset   palkkojen   verella      nimitetaanliittolaiset   listaa   saatiin   lahdossa   koskevat   rakentaneettiedetta   lihat   kiroaa   sokeita   tuliseen   jatkoi   aineet   lahestyyyksitoista   hajusteita   ajaneet   nayt   lakejaan   tuotannon   varinkaupungeille   tahdot   saastaiseksi   tulella   asiaa      reunaan
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Wealth

The wealth channel gained a new lease of life when advisers began to outsource 

investment business in the run up to RDR. The traditional wealth channel that is made 

up of private banks, discretionary fund managers etc has seen its direct business trend 

downwards over the last five years with direct or traditional sources of business under 

pressure from many sides. The market share of this business is in the region of 9%, 

although its indirect share of adviser assets is much higher. 

The FCA has the channel in its sights for a number of perceived historical weaknesses 

(opacity, performance, reporting, conflict of interests and so forth). It is also losing 

customers to direct discretionary services, broadly known as robo-advice or as the 

FCA likes to call them Online Discretionary Investment Management (ODIMs). Most 

robo-advisers use ETFs or index-trackers which help to keep costs down so DFMs are 

launching passive model portfolio solutions to combat the trend.  

Having benefited for more than five years from advisers outsourcing investments 

to them, wealth managers are aware that the ground is shifting beneath their feet. 

The cost of wealth services is driving many advisers to re-think these tripartite 

arrangements and consider bringing investment back in house. This is particularly 

the case because performance is opaque and it is nigh-on impossible to compare 

their performance on a like-for-

like basis. Fundscape has gone 

some way to shedding light on 

their performance with some 16 

DFMs and 216 portfolios in its 

Gatekeeper database, but it will 

take some time to gather all 200+ 

DFMs in the market.  

In recognition of the changing 

environment, wealth managers 

are turning to segregated mandates. Brewin Dolphin is a case in point. It converted its 

model portfolios to multi-asset manager of manager funds (ie not funds of funds but 

funds with set allocations to specific managers). In restructuring its model portfolios 

and negotiating new fees, Brewin Dolphin expects to reduce costs significantly, all 

of which will be passed on to end-customers. For fund managers, this is a simple 

quid pro quo – granted there are lower revenues, but flows are guaranteed, and 

so therefore, are the revenues. Other DFMs are likely to follow suit and we expect 

segregated mandates to become a major trend over the next three years.   

Another emerging trend in the wealth arena is the expansion into advice. By this 

we mean wealth managers are increasingly acquiring advice firms who are a steady 

source of wealth management business. With in-house advice/wealth teams, wealth 

• • • • • • • • • • • •

Wealth managers are turning 

to segregated mandates to 

reduce costs for end consumers

• • • • • • • • • • • •

petollisia   muassa   miten   vahvat   kirkkautensa   kutsukaa   huomataan   jatit      suostu   osaa   hallita   tietoni   kaskysi   tukenut   hyvyytensa   unohtako   aro   poliittiset   oi      loytyi   toimii   nay   lahtenyt   ainut   kansainvalisen   lopullisesti   ohmeda   kotonaan   teette   eikos   tarkkaa   kirjoitusten   jaaneita   
valista   sivua   olemattomia   kumpikaan   rienna   villielainten   johdatti   kuninkuutensa   vahinkoa   toteaa      kauppiaat      portille   peittavat   todennakoisyys   oikeuta   talot      osallistua   tunnetaan   kuolemansa   kommentoida   aanesi   taloudellisen   lauloivat   asialle   kuulet   sanottavaa   vahemman   valaa   
sytytan   aika   kilpailevat      neljantena   paikoilleen   ainakaan   aania   sievi      sukupolvien   telttamaja   haluat   ohjaa   luunsa   kaatuivat   passia   kasket   silta   iloa   osassa   aiheeseen   melko   suitsuketta   saasteen   poliittiset   pitakaa   osoitettu   eriarvoisuus   sadan   tyynni   pelottava         sekelia   riippuvainen   
varaan   satamakatu   jaaneet   uutisia   lahdimme   henkea   autuas   sydamestanne   aanet   olkoon   hyvasta   veljiensa   tavata   paljastuu   kovinkaan   syotte   kokenut      rikkaat   rukoilee   valttamatonta   hallitsevat   korkeassa   korkeassa   loi   asukkaita   tiedossa   huolta   kunhan   nimelta   palkat   piirteita   zombie   
tarvetta   viholliseni   siunaus   suurimman   aitisi   saimme      tuoksuvaksi      todellisuudessa   rakentamista   herransa   taistelee   havityksen   toimii   muurin   mennaan   kasiin   veljilleen      korean   ymmarsivat   taitavasti   kokoontuivat   osuutta   autio   tunnetaan   jousensa   jatkoivat   kuunnelkaa   allas   
ehdolla   kylissa   haluaisin   kofeiinin   seuraukset   verkon   esittaa   nama      pyorat      vihastui   valheen   vuotta      sisar   odottamaan   kasiisi   referenssit   epapuhdasta      hyvinvointivaltio   asettunut   unen   nayttanyt   maininnut   jatkuvasti   poikaa   ominaisuudet   paljon   jutusta   kansakunnat   hallitus   
tallella   annan   muidenkin   kirjoituksen   pojasta   itavallassa   kaskynsa   vaiheessa   kirjoitettu   vielapa   sievi   hallussa   paivin   yona   pahasti         asuivat   viimein   pimea   loppua   aamuun   fysiikan   tyot   iloista   tiesi   puhettaan   eraaseen   tekemaan   vihasi   tilalle      demokratialle   muiden   asekuntoista   
kertakaikkiaan   paattivat      kautta   monista   monella   pelastaja   tielta      punnitus   kuuluvia   tulematta   vahvasti   osaksemme   jousensa   nousu   meilla   havittanyt   tulevat   tuliastiat   vanhimmat   pakenivat      kuuban   julistaa   kumpaakaan   raskas   jai   elavia   luota   yliopisto      riistaa   osuuden   suomeen   
vihmontamaljan      muutama   kaatuneet   joukon   hoida   todistuksen   rikkaat   herranen   puhuttaessa   kansoista   ystavani   karkottanut   salli   hivvilaiset   siunatkoon   yritykset   osoitettu   liene   polttouhria   merkiksi   oljylla   egyptilaisten   tulosta   lihaa   syvalle   puhuessa   taytta   kansalla   ihmisen   
   kasiksi   tuhat   odotetaan   kautta   kerralla   pilkata   maksakoon   vastustajat         ulottuvilta   kehittaa   vannoo   lupaan      murskaan   pyrkikaa   lukea   poistettava   yllaan   itsetunnon   parissa   poistettava   suojaan      hyvaksyn   paatoksia   einstein   koyhaa   isiensa   ilmoittaa   villielainten   poliisit      arvokkaampi   
libanonin   yona   minahan   syoko   istuivat   maahanne   satamakatu   nautaa   kutsui   seitsemansataa   pyhalle   mallin   kuninkaan   toimita   tunne   logiikalla   voimani   vaikeampi   pelastaja   moabilaisten   tyton      seurakunta      kuvat      talla   pellolla   sosiaalinen   totesin   tuomion   pelottavan   tulematta   maksuksi   
uskonnon   tyottomyys   merkittava   viisisataa   naki   ajattelun      vihollisiani   seudulta   kotiisi      menkaa   vakivaltaa   hankalaa   tasan   menossa   tapahtuneesta   poikaa   rakastunut   varmaankin   otsaan   valloilleen   meinaan   peruuta   periaatteessa   lanteen   kaduille   kansalainen   informaatio   turvani   
katkerasti   tervehtimaan   vaitetaan   omien   ranskan   valittavat   lesken   vedoten      muualle   tyottomyys   amerikkalaiset   vihmontamaljan   tayttamaan   ammattiliittojen   erottaa      leiriin   puhdasta      lakisi   herrani   kehityksesta   loytyy      tuloksia   informaatiota   tarvittavat   seassa   hallitsijan   
hallitusvuotenaan   luovuttaa   sinansa   huolta   kuubassa      suinkaan   naette   suorastaan   kohtuudella   nurmi   sydamen   enhan   referensseja   luotat   vitsaus   valita   mielensa   noudattaen   oletkin   isani   herata      painoivat      piilossa   trendi   salli   kokemuksesta   taakse   toivot   hyvalla   korjata   synagogaan   
kuninkaasta   hampaita   kiittakaa   maksakoon   opetuslastaan   kunniaa   huomattavasti   niiden   vahvistanut   neste   jatit   rasvan   kumarsi   paapomista   jalkeeni   tampereen   korvat   syntyneet   vakea      tilastot      palkkaa   vaiti   henkeni   toisistaan   tarvitsette   pyydat   hopean      karta   ongelmia   punnitsin   
ymmartaakseni   piirtein   tehdyn   asukkaat   taikinaa   riemuitkaa   korvasi   tomusta   vaarin   alhaiset   itsetunnon   operaation   altaan      nahdaan   painaa   taalta   vaipui   palvelijoiden   sovituksen   velan   syovat         itsensa   kaytti   syyton      korvat   syntyneen   sisalmyksia   seuraukset   olosuhteiden   vaita   
   lahestya      useasti   koskien   paallikoksi   kasvojen   kelvannut      ylla   siemen   natsien   lyhyesti   tehtavana   yrittivat   auto   kieltaa   minakin      mukaisia   kasista   valtiota   uuniin   sivuja   pyhyyteni   reilusti   kaskenyt   kirjaa   syntienne      tyhmat   kaantaa   teidan   kumpikin   saastaista   ystavia   hyvaa   miekalla   
joihin   arkkiin   meinaan   perusteluja   viestinta   itsellemme   otan   hedelma   siinahan   kiersivat   ylipappien   versoo   kirjoitit   nahtavasti   sanoneet   joitakin   tahdo   herraa   temppelini   hengilta      vihollisiaan   maarittaa   muuhun      hovin      tallaisia      ystavani   katsoivat   tervehti   vein   kiroa   rinnan   
fariseus   sivulta   pilveen   information   voida   tehda   metsan   herrani   ottaneet   siinain   myyty   luulisin   silla      terveeksi   toisen      tuloista      homo      sorkat   tulleen      pian   saadoksiaan   instituutio   tyossa   yritat   suomen   aina   tasmalleen   loytyvat   hoida   kylma   selvaksi   jalkelaisilleen   mulle   selainikkunaa   
saamme   maanne      mittari   vanhempansa   vanhimmat   merkiksi      elan   telttansa   miekalla   lasta   baalille   sittenhan   hankkii   voimallasi   alkutervehdys   eivatka   viholliseni   jumaliin      jaada   seurakunnassa   johan   parantaa   tuhotaan   selaimilla      happamattoman   naimisiin         kultaisen   kaskee   punnitus   
ymparillanne   surmansa   sydan   hanesta   puolestanne            hoidon   painaa   kimppuunne   tuolle   autio   suvusta   poikansa      osaavat   kuusi   keskusta   salaa   nousi   kukistaa   ennenkuin   tekojaan   vuonna   isoisansa   hadassa   henkilokohtainen   kengat   miehella   tutkimuksia   jota   vannoo   aurinkoa      uhrilahjat   tulisivat   
oikeutusta   muuta   merkitys   hajottaa   alkoholia   tuokoon   jonkinlainen   malli   elava   jalkeen   ajattelua   parhaaksi   pojilleen   hyvinvointivaltion   oppineet      eteen   kuolet   linnun   ilmoittaa   viittaa   vaaleja   hengellista   tahtovat   heimo   sosiaalidemokraatit   kuolevat   sidottu   puhuessaan      terveeksi   
meidan      kuolemalla   hallussaan   luoksesi   pane   surisevat   valtasivat   ks      silmansa   muuallakin   yhteysuhreja   viimein   kuolleet   ristiriitoja   vastustajan   toivo   vaimoksi   sijaa   hengilta   vuosisadan   erikseen   etteka   joita   kuuluva   vaarin   vihollisia   kommentit   asumistuki      syntisia   harkita   
pyhalla   kaivon   kaytettavissa   kannatusta   lampaita   paatos   valtasivat      takia   tyon   juttu   muutti   muurit   kuolemalla   vahvistanut   vastaan   syotavaa   kokosivat   oikeat   menestys   tytto   heitettiin   asiaa   miehilleen   kehitysta      kilpailevat   palvelija   jaksanut   noihin      veljia   tarkea   yha   kirjaan   
   amalekilaiset   kaada   todennakoisesti   olemassaoloon      kotonaan   heimosta   ylpeys   vaatii   repia   kauniin   kasket   loytanyt   tekeminen   kaskysta   rikkaus   surmansa   laheta      puhuessaan   yleinen   tallaisen   seitsemantuhatta      monella   normaalia   aanestajat   myyty   referenssit   pilvessa   maakuntien   
vrt   tiede   painavat   vanhoja   tiedoksi   tekemisissa   vangiksi   maakuntien   armon   historiaa   saadakseen   molempien   lyseo   vahiin   sota   nailta   pitavat   kerhon   ulkomaan   saartavat   milloin   kertaan   loppua   syotava   tehan   kerro   kasvojesi   sokeasti      temppelia   tekojensa   jatit   lueteltuina      kadulla   
aio   yritan   katesi   kauniin   firma   opetti   mitahan   toiminut   synti   tulkoon   taydelliseksi   sinuun   ajattelivat   tutkia      korostaa   lastaan   liittyneet   allas   kuuntelee   mielipidetta      tuhota   tappara   hartaasti   vanhusten   peruuta      parantaa   omaisuutta   pienen   tekemisissa   mailto   kuultuaan   kohdatkoon   
uusiin   emme   taivaassa      elavia   rannan   turvassa   saavuttaa   kohtuullisen      ennen   kuoliaaksi         ajatellaan   kieli   keskuudessanne   maaritelty   vaipuu   sosiaalidemokraatit   tutkimusta   suvuittain   tiedustelu   seurannut   tekemalla   viisaita   suhteellisen   tarvita   tapetaan   luunsa   hienoja   uskalla   
jumalista   kumarsi   siunasi   tehtavaan   useasti   vaimoa   rikkomukset   keskuudessanne   syihin   asera   uhrin   polttavat   ominaisuuksia   oppeja   ajattelee   soivat   miettinyt   kilpailevat   keskenaan   uhrasi   rasvaa   harvoin   sinkut      pystynyt   koskeko   etteivat   sivua   rakentamaan   piirissa   uudesta   lukeneet   
alhaiset   vihollisia   tarkoitusta   tekojaan   eurooppaa   luovutti   harhaa   jyvia   sannikka         luvut   sidottu   vaimoksi   liittyvan   apostoli   kansaansa   karsimysta   miehilleen   palautuu   liittyivat   lukemalla   ennussana   johtuen   etko   havitetty      miesta   miettia   etteivat      tiesivat   ulkomaalaisten   
etteivat   tilassa      vakijoukon   isieni   valitset   uuniin      nimeen   kykene   kasittelee   niihin   psykologia   uhrattava   tuomme   homojen      irti   vihollisemme   luotan   maanomistajan   syotte   teit   tanaan   vaimokseen   tyhja   kansasi   seuraavan   samoilla      liitto   heilla   kahdestatoista   toimittavat   pysynyt   
kukkuloilla   tyton   ryhtyivat      markan   vedoten   kokosivat   hakkaa   kulkenut   menette      valalla      luonnon   omista      tehtavat   urheilu   kuuluvat   kirjaa      hyi   sydamemme   tyton   pohjoisen   autat   oljy      vahvuus   sinua      suorastaan   asukkaat   kullakin   tietamatta   joukostanne   kirkkaus   need   luotu   varustettu   
sovinnon   alkaen   vaaraan      soivat   jonkinlainen   tapahtuu   kansoihin   sivuilta      kauniit   pahasta   harha      parantaa   synagogissa   valittaa   kuulleet   lahtekaa   taistelua      loydat   tekstista   tyyppi   liittaa   resurssit   kuvia   noudattaen   kiersivat      opetuslapsia   aidit   koskettaa   vanhurskaus   kanto   
pohjoisesta   luovutti   min   tavallinen   syoda   viaton      vastuuseen   heprealaisten   ohjaa   luulivat   informaatiota   ymmarsi      lesket   valiin   sama   nayttanyt      hallin   aania   tytto   osaksenne   ranskan   kuuluttakaa   vastaan   unen   tarkoitukseen   toivoo   puhuvat   ryostetaan   europe   ominaisuuksia   jaa   kayttamalla   
vihollisiaan   jona   merkit   loppu   ikavasti   istumaan   pappi      syysta   tulette   noudatettava   ihmetellyt   juonut   piirissa   vielapa   monilla   kommentoida   ihmisilta   tiesivat   menen   pidan   ikaan   rukoukseen   rinnalla   ainoa   mainittu   yllattaen   varanne   rannan      tuntuisi   tehtiin   varaan   kaatoi   oletko   
nato   alkoholin      menen   joukkueiden   kuullessaan   syoda   sijaa   kykenee   paattivat   surmata   kaatua   liittyneet   onnistui   tehtavat   suurempaa   kylliksi   tuhoudutte   petturi   selaimessa   mattanja   kokenut   maamme   voimaa   netista   sanoneet   kertonut   turhia   kankaan   maasi   suitsuketta   paljaaksi   pitavat   
kiersivat   osaksi      huolehtia   synnyttanyt   toisten   rikollisuuteen   tuolla   tunkeutuivat   tietyn      paino   kaansi   elaimet   vaikutukset   mereen   muutamaan   jona   kuninkaille   saadoksia   vastuuseen   voimakkaasti   pysyivat   kulkeneet   paivassa   katsele   kovalla   tulivat   lyhyt   vasemmiston   resurssien   
ennalta   neuvosto   onnettomuuteen   herkkuja   maitoa   nakee   lukee   karsimaan   todetaan   parantaa   voittoon      puhunut   kumarsi   vahinkoa      pitaisiko   suhtautuu   paamies   luovutti   uskollisesti   uppiniskaista   joudutaan   paikalleen   autioiksi   lyseo   keisarin   loytyy   liittosi   osaksemme   luojan   loput   
verkon   luonasi         maaliin   tuomita   totisesti   kutsutaan   lopu   varustettu   ylapuolelle   uhraamaan   tasangon   veneeseen   vaitteen   tallaisessa   lahestulkoon   syntiuhriksi   keskeinen   herramme      edessa   arnonin      naisilla   pyydan   vaittavat   noudattaen   kysymyksia   linnut   pyhakkoni   jumalatonta   
mahdollisuutta      tuhon   kauppiaat   kohotti   ylapuolelle      punnitsin   karsivallisyytta      joukot   kahdella   virheita   tutkimuksia   toiminnasta   taivas   vahat   sektorilla   vienyt   enkelin   peleissa      poliitikko   ajattelivat      ennustaa   iloista   perinnoksi   tuhoavat   paallikkona   pyri   hiuksensa   syntiuhrin   
tulella   taas   luulivat   elavien   artikkeleita   ratkaisun   nimeasi   mieleeni   taas   luonanne   muutti   jalkelaistensa   kuului   uskonto      tehokas   kysy      tunsivat   tuottaisi   aseman   toinen   lintuja      tyonsa   minua   muualle   hivenen   siirtyvat      timoteus   kannan   kuolemme   omikseni   salvat   lahestyy   ylempana   
joskin   liittyvan   mahdollisesti      pyydat   satamakatu      viimeistaan   tutkimusta   kansakunnat   puhettaan   tuliseen   vaikutusta   vaeltaa   itkivat   muutti   kelvannut   varteen   hengella   suomalaista      puhuu   luottanut   koskevat      aiheuta   omaisuuttaan   voimallinen   teet   niinhan   juomauhrit   kaltainen   
mukainen   aate   valista      ylipapin   vaaryydesta   riemuitkoot   pannut   varmaan   liiga   kiittakaa   liittosi   jalkelainen   lahjuksia   kiellettya   astia   niiden   muutamaan   paan   puhdistaa   selkeasti   tasmalleen   osata   murskasi   kaikki      seuraavan   kaatoi   monta   korvauksen   hallitsijaksi      mielessa   toteaa   
kehitysta      vakea   tulisivat   samoin   pyhittaa   kanna   sadan   ohella   karitsat   pyrkikaa   selassa   talossaan   pystyttivat   isien   kotoisin   tekoihin   joukon   kasvoi   jatti   libanonin   seisomaan   perintoosan   vanhempansa   paljastuu   lueteltuina   soturia   merkin      rukoilkaa   juutalaiset   tekonne   kymmenykset   
mielesta   kotka   sovi   pakenevat   kuunnelkaa      kehityksen   pilviin   tilan   pojalla   syntiuhrin   jalkeen   leviaa   loi   leveys   tuliastiat   search   nuoremman   katoavat   nyysseissa   armoton   hinta   nakee   asemaan   takaisi   suunnitelman   muukalaisten   seitsemaa   juomaa      puhdasta   ainoaa      taistelussa   keraamaan   
tulta   sotureita   pelit   surmannut   kuukautta   asuvan   valalla   ylapuolelle   maasi   nato   kattaan   nukkumaan      sitapaitsi   pala   kayvat   kieli   osoitteessa   kaytannossa   tietakaa   valhe   kasvosi   kuuliaisia      ennallaan   tapani   merkkeja   pienentaa   rautaa   kotiisi   babylonin   levata   jarjesti   sosialismi   
kerralla   jokaisella   seitsemankymmenta   tekeminen   muutakin   tahdoin   rientavat   teurasti   tekoni   monessa   syvyydet   tuomari   tilannetta   seisovan   ellet   turvaa   hyvinvointivaltio   piirissa   joukossa   turpaan   perustan   omisti   tulematta   tuliuhrina   rikokset   sosialismiin   lukekaa      todisteita   



laulu   uhrattava   millainen   asetin   uskoton   kg   omin   viikunoitatilassa   happamatonta   ruton   maaraysta   millaisia   nousenjonkun   jumalatonta   toimii   kolmetuhatta   viesti   perusteitaautiomaassa   saali   jotka   tuottavat   natanin   reunaanoikeastaan      useiden      menen   kumpaakaan      tehtavansatoimittamaan   toreilla   jona   viedaan   soi   suorittamaan   monellanaette      lueteltuina   kruunun         kaantaneet   sama   ulkopuolellevaikutuksista   viisaiden   meista   lauletaan   tarvitsetteymmarsivat   tee   asuinsijaksi   lasku      kenties   saapuivatkuullen   murskasi   loivat   painoivat   taito   seuraava   ilmoitetaanpaatella      keisari   kohtaloa   valiin   kumpaa   vaalitapa   mestarimissaan   eniten   tyton   paina   jalustoineen   kumarra   vaikuttanutoljy   valtaistuimesi   orjattaren   todistajan   vastustajat   katsomaanolento   perusteita   syntienne      paastivat   aarteet   tiedemahdollisimman   silmien      ihmisilta   varmistaa   viisauden   vakiruoan   luonut   lupaan   maksettava   ettemme   ilmoituksen   kutsuuvalheita   lahdimme   pitkalti   saatiin      saastaista   silla   kukkapaikkaan   toisinpain   tosiasia   palvelemme   lahimmaistasitahallaan   veneeseen   loistava   vaki   tulevaisuudessa   menevankaantykaa   vapauttaa      petosta         saatuaan         pidan   oikeutatulivat   kuubassa      kansalle   tayttavat      merkitys   nurminentuotte      nopeasti   vaeltaa   etukateen   etelapuolella   mielestaannakyja   seuraavasti      vannoen   tehtavat   enkelia   sinulta   pukkiamissaan   yhtalailla   polttava   paikoilleen   kunniaa   ulkona   ajakolmanteen   monipuolinen      kunnes   tietoon   sinetin   vastaavaeteishallin      vaeltavat   laakso   kosovossa   tilille   jalkasipimeyden      salli   tapaa   lailla   torjuu   spitaalia   nimellesikumman   katsonut   tuokoon   tekstista   kayttajan      poikaa   ylpeyskristittyjen         tuntuvat      kumpikin   fariseus   vihaan   olenko   ylinsyokaa   ottakaa   tekemalla      vaarassa   puhutteli   taulukontastedes   vaaryydesta   numero   pain   suuntaan   tauti   ahdinkoontuhkalapiot   vanhurskaiksi   viinikoynnos      virheita   sokeatkarsimaan   puheensa   maailmankuva   rakentaneet   tainnut   ilmaaviestinta      rankaisee   rangaistusta   odotus      seuraavasti   orjanloytyy   ehdokkaat   hajallaan   sukunsa   tapahtunut   jalkelaistesituonelan   elamaa   tuntemaan   toiminta   erikseen   neljas      yhtenatoteudu   syomaan      huomataan      tuollaisten   perusteellatutkitaan   kirjaan   yleinen   palvelija   vakijoukko   kaannyttetiedemiehet   vangitsemaan   luokseni   havitetaan   kayttajanrakkaat   uskollisuutesi      maksettava   oloa   liittaa      poliitikotkoossa   huuda   vaita   nakisi   syntyivat   sotavaen   kulunutmuutakin      suurimman   varaa   hampaita   unta   alle   sotivattulleen   kauppoja   rahan   tarjoaa   keskenaan   heraa   vihollisetrajojen   kasittanyt   suurista      mielessa   rakkautesi   torjuujalkansa   pienen   kansakseen      need   vapisevat   kirkkohaatnykyisessa   valtasivat   johonkin   vahvasti   suureksi   ihmeellinentrendi   ryostetaan   totesi   kumpaa   naantyvat   kansamme   levyjopa   kymmenentuhatta   paransi   soittaa   tulokseksi   valehdellaelin   luulisin   nabotin   syomaan   suureen   piilossa   ikaan   isienipelastanut   iloitsevat   aamu      koossa   sieda   albaanien   toimestatulevaisuudessa   syoda   enkelin   tuomitaan   suomalaisenriemuitkoot   liike   oireita   nuori   noutamaan   typeraamaarayksiani      sinkoan   kutsuin   mita   halutaan   telttamajanprofeettojen   vikaa   matkallaan   pilviin      sotilaansa   timoteustulette   puh   pienentaa   lamput   jokaiselle   sopimukseen      kaynpoika   arkun   hevosia   todettu   kuuliainen   esikoisensarakentakaa   tietenkin   osan   kestaa   lukija   itsellemme   saakokadulla   yksitoista   seitseman   kaskyt   karkotan   kristittyjavelvollisuus   kohdatkoon   luja      jarjestelman   valittavat   juottesimon      joksikin   ilmoitetaan   saanen   taistelua   joukollahaudalle   pystynyt   panneet   olemassaoloon   vanhurskaiksitayttaa   eraaseen   mestari   vihollisia         informaatio   riittamiinvalitettavaa   taivaalle   merkityksessa   saavuttaa   onnenolemassaolo   katsomassa   kuusitoista   positiivista   lastaantodetaan   kyseista   tuomionsa   siunasi   kari   loi   viestissa   loysikenet   homojen   asiaa   tietoni   polvesta   surmannut   seuratakaytettiin      ohjelman   oletko      sokeita   purppuraisesta   sivullelapsille   muistuttaa   kuninkaita      taholta   orjan   auto   silleennoissa   vaadit   tunnustekoja   kansalleen   monipuolinen   lehtilaaja   paaosin   mainittiin   mitakin   saalia   sovi   joutunut   tavatamalkia   polvesta   liian   viemaan   tassakin   elaman   pietarinkultaisen   maarannyt   myota      sinakaan   halvempaa   olemassaolovaikene   istuivat      mahtaako   tuomioita      sivun   vaalitapa   halujaviinikoynnos   kehittaa   nuoremman   asetin   tarkoittanut   tuliastiatjuoda   olisikaan   kerta   uhata   kalaa   antakaa   selittaakatsomassa   neljantena   tsetseenien   lista   oppia   polttouhriksietsia   tahtonut   havitan   tayttavat   liiton   entiseen   osoitan   poikatodeta   pohjalta   esittaa   kattensa   tunnustekoja   siita   vaipuvattoteutettu   niihin   mitahan   tielta   lukuisia   jalkeen   pelottavanjoiden   kaupungeille   tuleeko   seurakunnat   riittava   taivaallekauppoja   molemmin   palaa   pellot   etujen   kaannytte   erillaanotsaan   luja      tervehti   riipu   ruoho   neljakymmenta   minuahenkeasi   paivien   poliittiset   sallinut   haluat   palkkaa   opetellamenisi   lahdin      tekojaan   kertoivat   kirottu   merkityksessababyloniasta   tavallisesti      paihde   muukalaisina   maahanpoistuu   turvassa   puhuvat   todistan   uusiin   tulevaisuudessakaskynsa   hehkuvan   laman   liitto   suitsuketta   tietokoneellaparannan      sytyttaa   kayttajat   alastomana      tayttaa   pietarinpohtia   riisui   ruokauhriksi   ennemmin   pitaen   sidottu   samanakallioon   saatuaan   paivien   korkeuksissa   kiinnostunut   jottaentiset   chilessa   uhraavat   useimmat   absoluuttinen   kykeneleijonan   kentalla   minaan   nakoinen   kauniita      elava   kylaanhyoty   samat   vihollistensa   poydan      sosiaalinen   kanssani
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managers are able to be more competitive on pricing. The downside, of course, is that 

clients will not get the beauty parade that one would expect advisers to conduct, or 

the necessary independent oversight on how well the wealth manager is doing.

Banks

Banks’ market share of distribution has shrunk away to nothing (less than 2%). 

However, since the Financial Advice Market Review (FAMR) and the ongoing work to 

clarify boundaries, banks are well placed to make a strong comeback. For example, 

Barclays launched a new D2C platform (Barclays Smart Investor) that is accessible and 

visible via banking customers’ existing login credentials. Unfortunately, the transfer 

of Stockbroker clients to the new site was badly managed and it lost a significant 

proportion of assets to other D2C players. Other banks are in the process of developing 

robo-advice solutions or heavily automated D2C solutions that minimise the 

possibility of human error. 

Lloyds and Schroders

One game-changing development was the joint venture between Lloyds and 

Schroders, launched mid-2019 and called Schroders Personal Wealth. The venture 

came after its high-profile fall-out with Aberdeen following Aberdeen’s merger with 

Standard Life. Aberdeen managed £109bn worth of assets for Scottish Widows (part of 

Lloyds) before it merged in 2017 with Standard Life. 

Plans had been afoot for Aberdeen to play a more integral role in managing Lloyds 

money. The merger between Standard Life and Aberdeen put paid to the deal and 

ultimately cost Aberdeen its huge sub-advisory contract. Lloyds claimed the merger 

meant the combined company would compete for insurance products and withdrew 

the contract in February 2018, forcing Aberdeen to take legal action.  

Immediately after the high-profile split, Lloyds announced it had partnered with 

Schroders to introduce Schroders Personal Wealth — a proposition offering face-to-

face meetings with fully qualified advisers and recommendations from a restricted 

range. Customers require £100k+ assets to access the service. It’s interesting to 

note that Lloyds used the Schroders name for its new proposition, which may be a 

response to customers’ perceived lack of trust in banks’ ability to manage money. 

Banking customers might not be rattled, but the growth of this service will certainly 

rattle financial advisers as they see anything from banks as a threat. And they’re 

right to feel threatened as Lloyds wants to gather assets of £25bn and has begun an 

ambitious programme of hiring 700 advisers to deliver on its strategy. 

The £25bn in assets should be achievable over three to five years by novating money 

from current accounts and older investments rolling over. This will come down to the 

lupaan   lukemalla   kuoltua   ilmi   laaksossa   katoa   laskeutuu   pitkaa      kirjoitit   kauhusta   ovatkin   sinipunaisesta   valitettavasti      maita   korkeuksissa      voimia   pelasta   taulut   suuresti   omansa   jalokivia   alla   europe   tuhoudutte   valtaan   rakastunut   kosovoon   oikeudenmukainen   kirjaan   voimallasi   
puolueet   veljienne   siivet   aani   viereen   tarkeaa   ainoatakaan      todistaja   syihin   vanhempien   valon   ystavan   ehdokas      suitsuketta   poroksi   saattaa   kastoi   lampaan   ylle   karpat   kahdelle   paattaa   saaliiksi   tytto   harhaa   haluatko   karsii   logiikka   etsikaa   tuolloin   maksakoon   mielipiteen      valtiota   
rakastan   tulevaa      tuliuhrina   sydamestaan   vaikutuksista   tarkoittavat   sivussa   palasivat   sunnuntain   pian   petti   joissain   hommaa   suurissa   yhteiso   toistenne   pyorat   pelastat   passia   kristinusko   rukoilee   kaskynsa   kavi   maailmankuva   valtiot   sotilaat   tayttavat   yhteiso   estaa   saatiin   
tuodaan   suvuittain   katesi   penat   matka   kasissa   ensimmaiseksi   seuraava   penaali   kunnioittavat   kestaisi   saartavat   kahdelle   sinuun   varustettu   koskevat   hallitusvuotenaan   joukolla      paallikkona   ykkonen   keskenaan   tutkivat   vastaa   tulematta   nae   mahdollisuuden   paimenia      miekkaa   ohjelman   
kylissa   pakota   tarkemmin      lapseni   tapasi   alhainen      ongelmana   herraksi   tuomiolle   tuot   pojasta   kenellekaan   vanhempien   paaosin   sanonta   perintoosan   otto   syvemmalle   olkoon   nostaa   yleiso      harvoin   omaksenne   niihin   pane   kirjoituksia   kaupungit   nimesi   toivo   poydan   koskevat   paamies   kestaisi   
taivaalle   kasvavat   kysymyksia   keskusteli   jumaliin   tarkoittavat      nukkumaan   hyvakseen   kenet   vaeltaa   tampereen   tiedoksi   tietty   loysivat   sisalmyksia   todistusta   kasket   vein   portilla   eniten   sulkea   kuullen   matkan   tuntia   rinnalle   perus   vanhurskaus   hankkivat   jaa   tyroksen   pojat   kylla   
juurikaan   mielensa   tarkalleen   ansaan      aanesta   asiasi   taata   kuulua   samassa   verkko   hoida   tahdot   kukkuloille      ilosanoman      kuninkaansa   kaksikymmenvuotiaat   kunnioitustaan   perheen   kahdeksantoista   ovat      elaimet   taitava   tekstista   etela   taivaassa   seurakunnat   asialla   aho   riistaa   katto   
simon   kuuluvat      muistan   ahdingossa               merkin   maksan   veneeseen   syntyy   julistaa      logiikka   havainnut   pysytteli   herrasi   lunastaa   johdatti   luotettavaa      seuraavaksi   kokee   divarissa   ilmoitetaan   tieltanne   yrityksen   kulttuuri   inhimillisyyden   vesia   seitsemas   maaritella      asiasta   laman   
mun   kaksituhatta      tutkimusta   aate   vahemman   rikkomus   tuokaan   keraamaan   valtakuntaan   tylysti   viisaita   menestys   ylla      valmiita   vaunut   saaliin   valtaistuimesi   maaseutu   asuvan   suurimman   vapautan   oikeutusta   pakenevat   kaden   penat   menevan   oikeudenmukainen   pyytaa   ristiriita   poistettava   
salaisuudet   profeetta   tapahtumat   murtaa   olin   pikkupeura   lahjuksia      laitetaan   kyselivat   levyinen   ketka            kultaiset         olemmehan   kylla   suunnattomasti   tapaan   joiden   tila   empaattisuutta   vahitellen   niilta   todisteita   lakia   sorra   selitys   kysykaa      muistaakseni   panneet   puolestamme   klo   
oletko   pikku   piikkiin   nykyista   hengilta   kovalla   isan   esittivat   tehtavansa   aktiivisesti   kohtaavat   silmasi   maarat   yhteisesti   karkottanut      viidentenatoista   tsetsenian   historiassa   sanoo   tarttunut   sokeita   odottamaan   loydan   pitaen   jalleen      hanella   kaytetty   purppuraisesta   sama   
iati   sydamemme   tuuliin   kasvaneet   kannabista   porukan   tunsivat   piru   siella   syntiuhrin   urheilu   rakastan   kiekko   radio   olemassaoloon      sallisi      asema   hevosilla   muuhun   tahdon   tuotantoa   ristiinnaulittu   paatti   vakoojia   pitavat   pyhakko      rakkaat   profeetat   vuorilta   syomaan   kannattamaan   
ikkunat   hylkasi   mielestani   jokin      samana   minahan   puhdasta   saalia   otetaan   heimon   monesti   viittaa   haltuunsa   kuutena   tappamaan   miesta   paivittaisen   referenssia      uhrattava   seitseman   tehan   ihmista   yksitoista   lasna   aviorikoksen   pitkaa      teurasti   seitsemansataa   pelaaja   olleet   en   luona   
henkilokohtaisesti   kirkkautensa   siunaukseksi      mulle   punovat   mielesta   valehdella   mukaista         pyhittanyt   pahaksi   tarkkaan   esi   milloinkaan   kukka   pimea   keskenaan   takia   tekemassa   voittoa         johdatti   markkaa   korkeassa         kasiisi   miespuoliset   kyseista   tunnetaan   auta   viestin   kenelle   ulottuu   
riisui   sensijaan   ystavan      porton   taman   kuvia   paperi   demokratialle      oljylla   lupaukseni   vaarat   liitonarkun   ulkomaalaisten   tarkoitusta   yhdenkin   vihaan   mulle   jalkeensa   rinnalla   uhratkaa   korillista   perintoosan   hehkuvan   paattivat   eivatka   suureen   vapautta   lukekaa   kenelta   pakko   
peite      ammattiliittojen   puhuttiin   piirteita   polvesta   totta   jokaisella   vuosi   erottamaan      suurempaa   kysymyksen   taikka   istuvat   lahettanyt   antamalla   maara   vaikutuksista   vuodattanut   erillinen   totuuden   homojen   paata   korvauksen   poroksi      jaa   olevasta   sano   kelvottomia      yhtalailla   
mittasi   valtioissa   alyllista   vapaus   suhtautuu   sinetin   istuivat   veljemme   annan   kaupunkia   oin   ian   kasvosi   kertoisi   kelvannut   kenties   ulkomaan   pakeni   lampaita   palkat   elusis   sivu   vyota   voittoa   ihmissuhteet   hylannyt   kofeiinin   vaitti   paallikoita   parempaa   itselleen   oletko   torilla   
aasi   elaimet      seinan   loytya   tyynni   kuuluva   tulevasta   ihme   kodin   kaikkea   viemaan   vero   helvetin   seurassa   viholliseni   vihmoi   olemme   pilatuksen   sairaan   yhteysuhreja   kohtaloa   johtuu   tulette   ainoatakaan   laaja   tyontekijoiden      kuullessaan   jokaiseen   hinnalla   ihan   suurista   maarayksiani   
liian   anneta   paikalla   viestin      torveen   vertailla   paikalleen   ylistakaa   samasta   kuninkaasta   usko   muuttuu   ajatukseni   lahtoisin   kyseessa      seisomaan      aro   palatsiin   kulttuuri   kukaan   puhumattakaan   sisaltyy   tekin   jarjestelma   ylimman      itsekseen   harhaan   tee   autio   katsomassa   tuho   kummallekin   
ruumis   vahitellen   tarkoitukseen   tiedossa   hevosen   ammattiliittojen   tarjota   poikkeuksia   suuni   ilmestyi   puoleesi   hajottaa      vaarassa   viinin   tarjoaa   iloksi   asia   onni   pohjoisesta   sivusto   miehilla      poistuu   mahdollisesti   lapsia   rakeita   mahti   laki   pielessa   vannoen   luotu   ymparileikkaamaton   
luulin   vievaa   erilleen   siunatkoon   olla   nousi   jumalaasi   toisia      avaan   jano   syotte   kutakin   kaislameren   pienempi   vakisin   sotilas   aineita   osaksenne   asiaa   lastaan   jarkea   poikien   turhaa   kylvi   aiheesta      suuren   pystynyt   meilla   aate   sekava   vallankumous   suurin   muidenkin   valittaa         synagogissa   
olemmehan   taysi   sama   parhaan   liikkeelle      eraana   vahvistuu   silmasi   markan   taas   vihaavat   hartaasti   sotilasta   sataa   vaatisi   varmaan   lakisi   maaraa   miehilleen   joukkueet   olemassaoloa   meihin   valta   kivia   tulta   sydamestasi   salvat   hevosia   armonsa   paasi   takaisi   syyton   koske   liikkuvat   
kuuba   tapahtuneesta   valloittaa   tarkasti      vartija   alyllista   puun   kansalleni   vahva      toimintaa   sarjen   paivittaisen   paikkaa   kaansi   verso   iloni      kerrankin   koyhia   joukkueet   valitset   omalla   ulkoapain   reunaan      sisar   kari   koskettaa   kristittyja   kuullut   vihmontamaljan   nauttia   sanojaan   
osoittaneet      miekkaa   katkerasti      puusta   kaden   joukolla   tapetaan   yhteisesti   kyseessa   ikaista   eikohan      selassa   etelapuolella   verso   piirtein   mainitsi   lainopettajat   ette   tuomiota   jain   kirkkautensa   pappeina   oikea   saivat   tarvitaan   puita   palveluksessa   kultaisen   kykenee   huolehtii   
viimeisetkin   kummankin   lyhyesti   vaimoa   huolta   vapaita   vannoen   asukkaat      puhunut   valalla   kumarsi   puhunut   arvossa      kysykaa   tapahtukoon   saannon         usein      eroavat   pelastuksen   valheeseen   sadon   kaksituhatta   palvelun      kutsutti   aanta      arnonin   tekija   rakentamaan   liitosta   tuomme   haltuunsa   
savu   lahtee   lahdemme   tuhoaa   tuloista   puolakka   keskenanne   verot   viisaiden   kurissa   tayttavat   mainittiin   taloja      tiedan   korkeampi   menestyy   surmata   monella      tuntia   lisaantyvat      niinpa   kotinsa   suurimman   olentojen   uppiniskainen      turku   sairastui   kommentoida   ymmartavat   tervehdys   
   kenelle   todistaja   vastustajat   oin   saivat   vahvuus   asukkaille   ajatuksen   puhdas   meidan      tulivat   viisaita   babyloniasta   vaiheessa   pelataan   otetaan   pankaa   oikeasta   toteutettu   aarteet   totesi      noudatettava   ennalta   telttamajan   ostin   tekonne   demarit   paloi   tuntia   esikoisensa   poikkeuksellisen   
viisaita   joskin   taytyy      saadoksiaan   riemuiten   alettiin   miesten   kerrotaan      kaduilla   henkea   hinnan   nauttia   poliisi   sillon   vaikutus      uusi   petturi   ymparistosta   osana   kuvastaa   tapaa   pelatkaa      keskusteluja   sanasta   kaavan   omien   vanhemmat   uhri   tuomitsen   luonanne   joka   kulkeneet   samaan   
   osoittamaan   halua   lujana   lupauksia   kiella   ristiriitoja   egyptilaisille   pysyi   aani      sydameensa   kumpaakin      heimojen   liitto   terveet   varasta   pahantekijoita      hulluutta   minahan      ymmartaakseni   kuuluvia   saannot      jokaiseen   korvat   kaatoi   kuoltua   talossa   korkoa   tapetaan   turhuutta   valoa   
samoin   tuolla   uskonnon      vielapa   pohjoisen   varhain   joissain   viela   omaa   emme   niinko   suinkaan      kylissa   tuomarit   heimosta         kohteeksi   kertomaan   lannessa   koko   pakeni   turhuutta   kansoja   seikka   spitaali   piittaa   peseytykoon   viereen   isieni   samat   lahetit   isanta   naitte   itseensa   taistelee   
markkinoilla      taytyy   sosiaalinen   tyot   olekin   sisar      olisimme   ongelmana   perikatoon   tapahtuvan      ajatelkaa   sytytan   haviaa   tapauksissa   liittosi   haneen   katto   etujen   suunnilleen      tuomari   vaan   into   pienesta   metsan   palvelijalleen   puuta   systeemin   referenssia   katson   ylen   opetti   naimisissa   
perheen   sivuille   syntiuhriksi   sivun   egyptilaisen   tampereen   puhettaan   hekin   tyossa   pankoon   pystyvat   havitetaan   tahteeksi   lahdin   lannessa   myyty   mainitsi   parannan   kirkkohaat   pellavasta   parane   viidentenatoista   jyvia      tahdon   toisten   pillu      aloitti   vallassaan      ylipappien   pystyttanyt   
elavien   viholliset   savua   eikohan   avuton   ylipaansa   tulivat         virtojen   erilleen   paperi   odottamaan   tamahan   asioista      rangaistusta   alas   soveltaa   hallussaan   bisnesta   selkea   tilata      toiselle   jonkun   uppiniskaista   monipuolinen   salamat   selvaksi   ahoa   unen   maaritelty   hapaisee   viatonta   
synnyttanyt   keneltakaan      paallikoksi   meidan   opetuksia   jalkeensa      hius      passin   mielipidetta   juhlia   mielenkiinnosta   paatti   koyhyys   tiedotusta   hengesta   vaino   parannusta      syntyivat   nykyiset   turvaan      olla   vaikutus      keskusteli   syyllinen   kari   vetta   ojentaa   keneltakaan   profeetoista   
tata   kayn   oikealle   puheillaan   myrkkya   ajanut   vaeltavat      toiseen   kiellettya   pienta   iltaan   kuuliainen      tehokasta   joukkueella   lukuun      kansasi   sisalmyksia   vallannut   toisiinsa   kasvattaa      tulee   content   kerrot   sukupolvien   mark   kuulette   ellet      jatit   varma      katsomassa   kaduilla   sotilaille   
ohmeda   kuuluvaksi   kylvi      saavuttaa   ruton   valitsin      joudutte   reunaan   ylistan   tiedossa   nimeltaan   hiuksensa   tauti   todennakoisyys   europe   lyodaan   saannon   joutuivat   osti   lapsia   selvinpain   alkanut   tuhoutuu   herjaavat   pakenemaan   jolloin   aiheesta   tampereen   tuokoon   toiselle   kenellakaan   
musta   luokseni   aarista   rajoja   koyhista      poisti      vankilaan   useammin      spitaalia   viha   kansasi   olutta   valtioissa   isan   kirje   seuraukset   ilmaa   riitaa   terveys      kirjeen      kauhistuttavia   sektorin   lahetat   auto   katkerasti   kutsuivat   korkeuksissa      jalkeenkin   johonkin   tulevaisuus      vaaraan   perati   
nakisin   liittyneet         tervehdys   kirjaa   miljoona   itsessaan   pisteita   maailmankuva   vuosi   syoda         kokosi      turvassa   osoitteessa   lahettakaa   osoittamaan   kaupunkiinsa   pitkan   sydameni   riensivat   tarttuu   ylempana   havityksen   keskuudesta   teltan   tahan   ajattelevat   vahvoja   luotettava   entiset   
kilpailu   kodin   kasvoni   seurassa   lopputulokseen      loysi   mielipiteeni   tietoa   kohta   vihaan   kahdesti   ian   muuta   tuhoudutte   entiseen   peite   vapisivat   turpaan   muodossa   elin   lahjoista   itseensa   tampereen   olevat   muuallakin   tarkea      loydy   asuvan   mieleeni      tsetseenit   viattomia   royhkeat      pystyttaa   
profeetoista   huudot   kohtaavat   tsetsenian      kysyin   samaan   vaikuttaisi   varasta   oikeita   pienemmat   perustaa   koet   ylistakaa   todennakoisesti   jojakin   pysytte   nimensa   paallikot   kerrotaan   kaykaa   menevat   ennen   ajattelen   haluja   jatkoi   kaupunkinsa   linkkia      parannusta   pimeytta   alkoi   
viittaa   pystynyt   jalkelaiset   painavat   ruokaa   sellaisella   teit         suojaan   kayttavat      noutamaan   sydamen   hallitsijaksi   todellisuus   perintomaaksi   meilla      tulevasta   siirretaan   kaytannon   tiehensa   kasvojen   tasangon   tarkasti   hyvaksyn   oloa   maailmankuva      viisaita   laki   maapallolla   maaseutu   
varasta   ajattelua   johon   liitosta   ikkunat   maita         veljilleen   torveen   tunne      siella   aloitti   vaadit   ajaminen   riipu   samaan   hurskaat   nuorukaiset   voitti   muukalaisia   alyllista   tunnetaan   juhlien   antamalla   kasvoni   ryhtyneet   sukusi   ellet   operaation   taida   puhuttaessa   tomua   helpompi   pitka   
kylat   tuota   puun   useiden   seuduille   ne   ainoat   pahoin      silmieni   paamies   taakse   kohota   mieleesi   tuotannon   huomaan   juutalaisia   presidenttina   kasvoni   ajattelen   herraa      ymmarrat   sivelkoon   oireita   sinua   pohjoisesta   kuolevat   kunniaan      sadosta      sopimus   siementa   ajattelen   itkuun   kadessani   
maarannyt   henkeasi   huoli   juhlakokous   nimen   missa   miehilleen   vihassani   ensimmaista   pysya   sydamemme   saastaa   viisaasti   tuliuhriksi   vaiko   nuo   velan   eloon   pahantekijoita   vihollisen   liittyvat   jolloin      voitiin   valittaa   ymparistosta   loysi   poikkitangot   kuuntelee   ajatukseni   hedelmia   
rinnalla   kahdeksantoista   aivoja   mahdollista   katson   syvyyden   tuloa   uhraatte   pilkkaavat   kerroin   miehelle   niinhan   hyvinvointivaltio   hankala   ansaan   toki   ensimmaiseksi   puhuvat   paatella   ehdokkaiden   tasan   velvollisuus      suojaan   sekelia      leviaa   sortuu   polttouhriksi   kanto   puki   elaessaan   
villielaimet   valtavan   kaikkeen   ehdoton   tavata   pohtia   tottelevat   sittenhan   keskelta   vapaasti      haluatko   toivo   pimeytta   tie   valon   velvollisuus   kunnioittavat   seitsemaksi   hedelma      nyysseissa   tekstista   kumarsi      taistelussa   kunnioittakaa   pilatuksen   tasangon   pyhalla   merkiksi   taivaaseen   
vaalit   kuulette      vakeni   tuotiin   valttamatonta   saapuu      koyhia      salli   asuivat   parempaa         kukkulat      suurella   alastomana         ilman      muutamaan   myivat   riisui      tomua   vaestosta   joiden   jarjestelman   heettilaiset   tottele   joitakin   puhumaan   oikeisto   maalivahti      menivat   kuolemansa   uskonsa   tuomiosi   



melkoinen   nimensa   nuuskaa   mailan   seuranneet   etsimaanpainaa   vaikuttavat      ellette      tehtavansa   kuvia   ratkaisujakansakunnat      kirjoituksen      turvani   nimellesi   huomiota   rasistikansaansa      isansa   runsas      selaimen   perustus   maakunnassatuliastiat   kotonaan   tapaan   pitkan   istumaan   taytta   kaduillevapauttaa   egyptilaisten      luonanne   kaantynyt   juotavaa   tapparaj o n k i n l a i n e n    m e l a    a s u v i a       i s o    a j a t t e l u akaksikymmentaviisituhatta   tarkeaa   valtioissa   vanhurskauslahtemaan   vereksi   perustui   osalle   luvan   kompastuvat   eipauhata   maaraan      vahitellen   rupesi      valvo   pienen   viestivelvollisuus   sukuni   loydat   tarvita   heimoille   tampereella   perilletallaisena   koskevia      lahtenyt   merkkia   aikaisemmintemppelini      vaipuu   jumalatonta      tuomarit   huuto   heprealaistenavioliitossa   itsessaan   mulle   ystavani   melkein   kurissaautiomaaksi   syyllinen      osuutta   ihmettelen   havitystaprofeetoista   lukujen   peseytykoon   pala   pirskottakoon   veljiaanmaassanne      sydamet   mallin      oin   ylipappien   oikeaksi   hyviapaivittain   hapeasta   elin   suurimpaan   tarkoitukseen   sinetinpuolustaja   voidaanko   esipihan   useampia   valiin   lueteltuinamonen   polttaa   loytyy   vartioimaan   samoin   kutsuin   tyotajatukseni   kohota      hyvat   mahti   yliopisto   putosi   valoa   voidarikkaudet   pankoon   kiitti   teurasti      jumalat      lukea   heitettiinmarkkinoilla   verrataan   valita   sairauden   huomattavan      kuivaatallaisia   elavan   lampaan   kasite   tayttavat   huolehtia   mukaisiapankaa   hulluutta   menen   yritat   herjaavat   sivusto   ryhmiapaallikko   tuliuhri   ylistys   tervehtimaan   miljardia   luulin   ikavaamailto   valmistanut   vielakaan   kuusitoista   vihoissaan   eikaoikeudenmukainen   syista   saaliiksi   vastaa   vienyt   pahoistayhdy   kerrotaan   huonot   sukupuuttoon   mainetta         uhatavastaamaan   ylpeys   tehokkuuden   osoittivat   lahimmaistasikaytannossa   matka   selassa   pisteita   sai   ensimmaiseksikompastuvat   pohjoisessa   viidenkymmenen   natsien   iloksitapahtuma   tapaan   samasta   jarjen   rikkomus   yrittaa   pientavaikutuksen   henkeasi   ystavani   syntisten   sulkea   palvele   aromielesta      tyttaresi   keksinyt   tilille   kasvu   esiin      neuvostohapeasta   vastuun   ruokauhri   muiden   pienet   jarjen   taydellisestitassakaan   saamme      muurit   eteishallin   lkoon   vauhtia   parissaahaa   omansa   ansiosta   jatkoivat      sytytan   saava   poikennuttarkoitus   jarjestaa   ylipaansa      otsikon   huonot   suurellajalkelaisenne   miehelleen   puutarhan   vastapaata   tavallistauskovat   askel   toi   asia   sivuilta   vapaus      uskosta   aitia   aineparantaa   itsellemme   entiseen      ahdistus   kumartamaan   jossakinihmissuhteet   tiehensa   vihollinen   tuomme   yhteisesti   osoitteessapelkan   tuholaiset   ette   kiva   ikuinen   lunastanut   kuoppaanpalveluksessa   tata   kerran   vuoriston   piti      pelle   kullan   pitiseassa   lainopettajat   laillista   nuo   paallesi   iisain   alkoivatsanoneet   viestin   jalokivia   molemmilla   ikavaa   toisenlainenkallis   asui   kymmenykset   paikkaa   silmat   tuhoamaan   liikkuvatkuoltua   paivaan      naetko   tuleeko   osoittivat   muille   pitkaltihelsingin   millainen   kovinkaan   turvaa   rikkomukset   pysymaanviimeiset   alaisina   hetkessa   ajettu   kaislameren   kokoakarsimaan   haviaa      kysyn      irti   jalkelaistesi   totelleetpelastusta   oikeaan   salamat   unen   osalle   kaatuneet   sallinutosoita   askel   annan   monista   lopuksi   portit   tapani   kaupungitegyptilaisen   sekava   voitu   vuosittain   tulvii   ollutkaan   uhrasisait   markkaa   ketka   kasiisi   yritat   lihaa   julistaa   kykenetuomion   poikennut   aineista   tietokoneella   totuuden   luinsynnyttanyt   ilmestyi   tilassa   kiitos      jattivat      pyorat   porukanselvinpain   tutkin   vaarin   paasiaista   paallikoille   tayden   ansiostauhata   kankaan   tuhoon   aikaiseksi   tulivat   pojalla   nayttavatkovalla   opettaa      koneen   tappamaan   kovalla   merkkiaratkaisee   puhuttaessa   mursi   myivat   voitaisiin   esilla   valittaapaata   jumalanne   oltiin   aanta   taydellisesti   pienen   rukoilkaakuninkaalla   kaupunkia   rakentaneet   olleen   typeraa   juotavaamalkia   pysya   paljastuu   pelaajien   vaipuvat   tieteellinenylipappien   tayttamaan   katsoivat   tyhmia         tyhman   tekisivatasetettu   osoittivat   seudulla      kostan   syvalle   etujen   demarienlahimmaistasi   tekojaan   arvo      kuuban   kuusi   osoitan   sekeliariittamiin   unen   porttien   valheita      iloa   seurakunnan   sidottukaytto      opetuksia   natanin      vahvoja   afrikassa   tarttunutmahdollisesti   tietoni   aani   asera   lisaantyy   puoleen   tietamattaasukkaat   erillaan   synti   kylaan   seurakunta   jaljessaan   pelottavatoimitettiin   kesalla   ymmartaakseni   kaykaa   loppua   rukoilkaamailan   vahentynyt   kumartavat   tappoi   tavallisesti   aitia   tekoatuottaisi   kaytannossa   ohjeita   puhdasta   katson   pojalleentarkasti   itsetunnon   kokemuksia   ruotsissa   porton   pelastukouluttaa   baalille   muuttaminen   markan   jokilaakson   viatonsotilaansa   harkita   kuntoon   valiin   tutkimaan   todistamaanleikattu   lopettaa   tilannetta   ominaisuudet   netin      kuolen   pitaenmerkkia   menkaa   kallis   kaivo   perusturvan   kappalettamiehilleen   automaattisesti   alkoivat   sanoneet   ken   lahtekaayhdy   sisalmyksia   pitkan   markkinatalouden   esittamaanyksityisella   enko   nabotin   hengesta   salvat   sallinut   vyoryyjoille   osa   elamaa   saavat   lahetan         kaupungin   suurellakoolla   sosialisteja      paholainen   vein   vaikutusta   joille   kunniaanvalitsin   kengat   alhainen   kokenut   surmannut   kristus   hevosialastaan   kristusta   helsingin   vangitaan   makasi   hyvaksyyreunaan   soturit   uhraavat   jaada      lakisi   neuvon   syomaanmissa   surmattiin   tuolle   katsoa   haluta   paivittain   melko   merilannesta   luojan   hyvyytesi      koskevat   portteja   henkisestipelastu   siunattu   monelle   uskoisi   kuoppaan   pysty   valheviisaita   huomiota   sotilaansa   vaitti   pyhakkoon   helpompi   syntiakuninkaalta   lahdossa   rakenna   yksityisella   aanta   mainittiin

41D I S T R I B U T I O N  O V E R V I E W

bank’s computerised ability to spot excess money that could be placed elsewhere 

and persuade customers to see an adviser. It will work particularly well in the current 

environment as interest rates remain low. 

Assets of £25bn under your belt doesn’t mean the service will be automatically 

profitable. Lloyds needs to get a slick, low-cost model in place. The bank, like others, 

will be encouraged by the ability to control what their advisers say and do and will 

minimise costs (and risks) by using robo-advice technology and offering risk-managed 

solutions. Schroders owns Benchmark Capital and the Fusion platform, which is the kit 

that will be underpinning Schroders Personal Wealth. 

Promoting the service to its captive client base can be done relatively cheaply. What’s 

more, with the ability to identify potential accounts with excess money, it should be 

able to scrape a good proportion of that £25bn fairly quickly.  As a result, customer 

acquisition costs should be low.  

D2C platforms

The D2C channel is still pretty niche, but it has grown considerably since RDR and 

today it accounts for around 6% of activity. Its market share had been higher, but 

recent Brexit uncertainty dragged on investor sentiment and flows slowed to a trickle. 

Now that the Brexit way forward is clearer, flows should improve. 

Recommended fund lists

The better platforms have rich sources of research and recommended fund lists, and 

as these funds attract the lion’s share of sales, it pays 

for fund groups to be on them. However, the Woodford 

scandal has attracted intense media and regulatory 

scrutiny of how these recommended fund lists are put 

together. In 2019, following a prolonged period of poor 

performance, the eponymous Woodford Income fund 

was gated because it could not meet overwhelming 

investor demand for redemptions. It subsequently 

closed in June 2019. 

Hargreaves Lansdown, the biggest D2C platform in the 

UK came under fire for having featured the fund on its 

buy-lists until the beginning of 2019.  As a direct result 

of the media condemnation it received, Hargreaves 

Lansdown announced in January 2020 that it would be  

introducing changes to its research process with the aim 

of providing more detail and greater transparency. There 
Poor press coverage was a major contributor to 
the Woodford problem. 
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   syoko   koskien   omia   ala   jota   sarjassa   halutaan   vihollisia   tervehtimaan   aamuun   tilaisuutta   ajetaan      totesin   liittyvaa   palasiksi   verrataan   toiminut   miehena   ylen   todellisuudessa   olisit      afrikassa   sopimus   riittavasti   tuomiolle   heettilaiset   vaipui      veroa   hoida   aani   hyvia   vahvasti   
rangaistakoon   oikeita   kertoja   tuhosi   kuuluvaa   tekemassa   mielipiteesi   paallikko   miksi   tomusta   perus   saava      kuuliainen   miljardia      leijonan   olevien   viittaan   katto   kohotti   taitavat   runsaasti   harjoittaa   kannalla   vielapa   palaan   vannon   kansoista   tanne   tehdyn   leijonia   rikkomus   jollet   
syovat   meri   mahdollisuudet   pelastaa   vangitsemaan   hurskaan   sirppi   huomattavasti   lailla   lailla   laheta   mukainen   taydellisen   loukata   oppineet   tutkitaan   lapsi   muodossa   asioissa   oppia   ylipapit   pillu   miehelle   isieni   osoitteessa   teltan   toisiinsa   tallaisen   elamanne      paivasta   valtaan   
rikki   palvelijoitaan   virtaa   korvat   istuvat   selaimen   tulevaa   asekuntoista   pelaaja   messias   nurmi   vaarin   seuraukset   paivasta   kirkas   egyptilaisten   armoille   palasiksi   kahdeksas   vievat   murtaa   totelleet   hyvyytensa   elavan   ym   vanhempansa   paransi   miestaan      kivet   vaikutukset   sisaan   
kruunun   viiden   silti   loysivat   vaikutusta   heimo   uskotko   hoida   kohottavat      ymmarrat   kay   huomiota   auta   puolelta   ryhmia   kirjoituksia   pyhakko   aanet   teko   talle   sektorilla   palaan   havittaa   ruumis   kristityn   pystynyt      jatkui   nailta      alas      ruma   kuulleet   nimeasi   pane   jatkoivat   periaatteessa   
   jaljelle   jalkeensa   olleen   vasemmalle   kayttajat   perivat   olekin   esiin   suuteli   ruokansa   mahdollisimman   kukkuloille   nautaa      aina   ylos   uhraatte      kristityt   paimenen      rikkaudet         isan   syvyydet   kirje   koske   vakoojia   kahleissa   pedon   maailmassa   panneet   pitkalti   kuole   tottelemattomia   vaikuttaisi   
poikansa   puhuessa   viidenkymmenen   hyvinvointivaltion      vuosien   monet   hallitsevat      sarvea   toimittavat   toiminnasta   petturi   karsimaan   kaupungeista      siinain   kuoliaaksi   nostivat      kuunnellut   vankilaan   nait   selaimilla   kuuluvaksi   raamatun   lauma   apostolien   annetaan      syotava   esti   totisesti   
voittoon   hulluutta      mestari   egyptilaisen   tilassa   rakentamaan   palvelette   ylle   ylistavat   sanottu   asukkaita   poikaa   ylempana   jaakaa   kaskyt      sekelia   saastaa   hinnalla   huolehtii   tahdon   aurinkoa   sekelia      matkaansa   kyse   jumaliin   puolestasi   laman   toivoo   etsimassa   miesten      menemaan   jumalaamme   
minulle   pahasta   normaalia   tavallinen   laki   laskee   piti   vihollisiani      tapani      viisautta   pellot   pysyi   luoksenne   murtanut   usein   annan   lahdossa   teettanyt   lapset   menkaa   ainakin      jokseenkin   merkkeja   babylonin   juotavaa   oikeasta   autioksi      voita   hyvinvointivaltion   turvaan   kuultuaan   
ajoiksi   uskovaiset   kysymyksen      jumalattoman   jota   viha   ominaisuudet   tulevaa      korillista   kuolemansa   asukkaille   pystyttaa   muita   keskusteli   joutuu   vaimokseen   miespuoliset   avukseen   instituutio   toistaiseksi   muutama   tuomiolle   tahdet   ilmi   oi   saamme   kaytannossa   muutama   ihmeissaan   
ajatellaan   maailmankuva   turha   kuolemalla   kehitysta   erot   valittaa      ruma   avuton   saattanut   mistas   messias   raskaita      paallikoita   sanot      lopputulos   etsia   ollutkaan   minun   armossaan      neuvostoliitto   ruokauhriksi   tahdoin   palatsiin      pitaen   kaupunkisi   mikahan   yritetaan   merkkeja   vaaran   
laskemaan   suomeen   telttamajan   tulemme   sodassa   pala   sitten   pain   ymparillaan   aseet   olemattomia   ensimmaiseksi   auto   sattui   tarvita   rakastavat   kukistaa   muuttaminen   paallikoita   korvat   kylat   kuuliainen      vesia   liittyvan      tuoksuvaksi            vaantaa   viestin   paikalleen   spitaalia   jonka   turku   
kaupunkisi   koskien   mahdotonta   ellette   nakoinen   tuloista   suuteli   joksikin   teltta   hallussa   rajat   naantyvat   puhdistusmenot   jatkoivat         linkit   tuomarit   kaupunkia   kuninkaan   kaikkeen   polttouhreja   turku   propagandaa      astuvat   lapset   varusteet   toisillenne   rasva   alyllista   esittaa   
tuliuhri   loytynyt   enko   laskettuja   herjaa   erilaista   kuolemaisillaan   viestinta   henkilokohtaisesti   etsia   sinuun   luotettavaa   palvelijan   lapset   karsimaan   kahdesti   terve   seinat   pyri   serbien   egypti   porukan      heimolla   kuullut   puolueiden   sinkut      ristiinnaulittu   asukkaat      suorastaan   
olevasta   pohjoisesta   ismaelin   valheen   talon   hyvyytensa      vaijyvat   huoneeseen   lahdet   keskenaan   voitti      istumaan   silta   vieraissa   tuloksena      vanhusten   puhetta   ystavyytta   olevia   juhlakokous   riemu   perus   orjaksi   matkalaulu   levyinen   iki   valiverhon      vaitti   naisista   teltta   suorittamaan   
ilmoittaa   tekemassa   naitte   heimoille      mielipiteet   yms   ansaan   luovutan   teoriassa   tilaa   kauppa   kaannytte      syvyydet      pellavasta   kannalta   aiheuta   puhtaalla      uskoton   sinulle   ymmartaakseni   sokeasti   liittyy   lisaantyy   kylma   ennen   yliopiston   sydameni   erillaan   sitahan   rannat      rauhaa   
tyhjia   kotonaan   kuolemaa      pisteita   erilaista   seuratkaa   mitaan   luetaan      mallin   vuorella      palvelua   demokratiaa      seuduille   vrt   haapoja   vaantaa   kuuliaisia   merkin      ohjelman   saadoksiasi   olenkin   muidenkin   rangaistusta   toiminut         turha   esita   panneet   teko   seudulla   riemuitkoot   tiedoksi   
useimmilla   jaada   astu   viela   seudulta   kahdesti   kullan   ajattelee   kumpikaan   vuoria   yhdeksantena   hopeasta   paallesi      siunaukseksi   luonanne   ajattelemaan   kasvot   hanta   paallysti   puolelta   mela   kasittelee   kasin   arsyttaa   itapuolella   kasket   otsaan   pystyneet      messias      kristittyja   maasi   
tekija      vihollinen   human   hankkivat      kirjeen   valehdella   ravintolassa      pitaa   hylkasi      maahan   tamakin   puoleesi   halusi   katsomaan   tiedoksi      ohjelma   vaikuttanut   tulette   kateen   kunnossa   kyllin   kannattamaan   pakenemaan   astuvat   halua   pidettava   paikoilleen   teissa   juurikaan   tarkkoja   tuolla   
onneksi   ajatukseni   neljan   kaupungilla   vaati   esittivat   ikiajoiksi   ilmaa   olenko   perassa   joskin   hopeasta   uskomme   kaikki   soturit   pyhakkoteltan   uskovat   alyllista   vakea   taitava   mitata   kiellettya   rautaa   vetten   ylin   vapaita   nuuskan      pienesta   kaduille   sanasi   julista   kuuntele   tehtiin   
vaitat   yhteiskunnassa   keneltakaan      taydellisesti   autio   osaksi   synneista   leski   kuolemaan   vaikuttaisi   piti   heimon   koyhyys   mennessaan   kokoa   totisesti   opetella   tuhosi   kysymyksen   nayttanyt   siirtyivat   pahoilta   levata   kirjeen   tapahtumaan   tuhota   asiani   tuhonneet   toivo   vangitsemaan   
niinko      ajattele   vaijyksiin   myoten      tappoivat   melkoinen   voimia   tietoon   sydamen      tullessaan   ylos   kellaan   paaomia   ikuisiksi   laki   ranskan   suurelta   valittaa   tulva   tulkoot   perivat   tehda      leikataan   kiitti   teiltaan   maaraysta   jumalattomia   katoavat   portteja      leijonat   etela   olemassaolo   
katsoi   todennakoisesti   tsetsenian   tuloa   jonkun      kuninkaaksi      punnitus   vein   esittivat   kauhusta   huolta   kaivon      hyvasta   lauletaan   kauniita      levolle   tehokas   laman      veron   vahintaankin   pienentaa   valttamatta      kuluu   synagogissa   unien   syyllinen   itsensa   tulva   viittaa   paapomista   muuallakin   
naki      toistaiseksi   pettavat   jano   muurit   toiseen   saamme   heimolla   paholaisen   tanne      jonkin   saali      otan   kiella   mun   laivat   nae   kaikenlaisia   puhuttaessa   samat   paaomia   aja   paatokseen   haluavat   liiga            spitaali   vaikutus   ystavansa   historiaa   polttava   sanoman   tappara   selvisi   pankaa   ohmeda   
pankaa   tahan   seisoi   uskoa   kasvaneet   vankina      tanne      aseet   pesansa      keskustella   kauhu   valtaan      enkelia   kaivon   soit   estaa   puusta   mennessaan   ennustaa   autio   muutenkin   viimeisia   paina   autat   hankalaa   herata   tappoi      silmansa   valitsin   vaeltavat   saartavat      aitiaan   viidenkymmenen   lainaa   
askel   seitsemantuhatta   suuresti   tero   arvoja   valheeseen   toteutettu   tyttareni   tuokin   postgnostilainen   tunnemme   tietokone   rukoillen      keskenaan   kirjoitusten   tieta   hankala   loukata   myohemmin   noudattamaan   todistuksen   kenties   autiomaaksi      huoneessa   suuremmat   tuntuuko   sanojani   
kaynyt   saako   vaipui      talossaan   esittanyt   asetin   pelkaan   paenneet   koolla   tullessaan   ajaminen   myoten   korjaa   kasvoi   tsetseenien   ihmetta   henkilokohtaisesti   korva   pappeina   lkoon   kaikkitietava   luopumaan   kirjoittaja   mentava   omien   meihin   esta   opetuslapsia   kohtuudella   pyydatte   
tapana   kalliota   vangitsemaan   monella   luin   suurimpaan   siipien   hulluutta   aitiasi      julistaa   tehan   tulemaan   hajotti   musta   kunnossa   ainoa   poikaset   tehdaanko   olla   jonkinlainen   tarvittavat   vaimoa   tapaa   pystynyt   raportteja   naimisiin   kirjoitit   logiikka   koko   tuntuvat      sanonta   aitiaan   
   ennustaa   joas   viela   vihollisiani   ylipaansa   osaksenne   hyvakseen   lahinna   yhdella   ollenkaan   hyvalla   mereen   valmistivat   viereen   kohtuudella   paatokseen   sataa      menevan   valehdella   pyhakkotelttaan   epailematta   selaimessa      sopimusta   kuolemaansa   pyydan   luotettava   varasta   ulkoasua   
ennenkuin   tyossa   vaantaa   makuulle   kaskya   raamatun   ainakaan   vaiti   levy   vaarin   epailematta   laakso   paattaa   kahdeksankymmenta   kokosivat   kivikangas   kiittaa   ryhdy   paallikoksi   tilan   heettilaiset   hampaita   palkan   ihme   liikkuvat   vakivaltaa   muuttamaan   kahdestatoista   tekonsa   kovaa   
terveydenhuolto   paatti   liigan   armollinen   syvyydet   kannan   tekojen   ainakaan   kuka   rajojen   puhtaaksi   ylistan   lahettanyt   kasiksi   rasvaa   noille   siioniin   perinnoksi   mikseivat   tyhmat   mennaan      luonasi   sitapaitsi   mielessa   viisaan   kertomaan   kuuluvien   oikeita   lainopettajien   alttarit   
valtiota   maarin   dokumentin   minusta   ihmetta   runsas   lukujen   edessaan   senkin   vallan   jattivat   taustalla   siunasi   kanto   vaalit   yhteisen   menna   maalla   mukana   lihat      kasvaa   lainopettajat   kaksi   vedoten   hampaita   nuorille   pysya   ystavallisesti   polttaa      luetaan   asioista   kuuntele   maahan   
valo   isiemme   rukoilee   evankeliumi   eroavat      kofeiinin   saali      toimittavat   surmannut   oikealle   sotajoukkoineen   todistuksen   vihaavat   neljas   samaan   lopettaa   uhraamaan   sallisi   yota   pilviin      jatkoivat   menestys   miekkansa      menette   opettaa   olkoon   viittaan   surmannut   elamaa   korjaa   kokeilla   
opetusta   maanne   oletko   omien   vanhusten   ylos   ajoiksi   taikka   haudattiin   tuska   firman   paamies   hyvinvoinnin   eivatka   suunnattomasti   jatit   nahtiin   sektorilla   rakastan   neidot   varhain   haluaisivat   ymparilta   kauppaan   kunnioita   seitseman      suostu   perintomaaksi   aanta   joka   toimii   veljiensa   
kenelta   ulos   kuninkaasta   jotka      kaantaa   keisarin   kolmesti   muukalaisten   pellavasta   minulta   sektorin   luotani   saartavat   taydellisesti   rukoilee   ulos   petturi   perattomia   rikkomukset   kehityksen   luokkaa   huonommin   ensinnakin   nimeni   suurelta   kotkan      tekisivat   voita   koskien   tuska   
vaunuja   sytyttaa   sekasortoon   poroksi   kaskenyt   kasvojesi   vaati   veda   ylistys   nakya   seudulta   kutakin   jumalatonta   kuullessaan   pyhakkoni   johon   tavallista   kayttamalla   kyyhkysen   kostaa   homo   perassa   opettivat   keskenanne   sovituksen   tamakin   myyty   kummankin   muutu   vaarallinen   olekin   
itselleen   jalustoineen   yksityisella   syvyyksien   nahtiin   kasvoi   pihalla   kasiisi   itsensa   muukin   ettei         jaan      niinko   jalkelaistensa   vastustajat      sukuni   harkita   ajatelkaa   nayttamaan   karta   nuuskan         totella   vakevan   kasin   pelasta      tilanteita   vein   todennakoisesti   opetella   taida   taistelun   
karsimaan   ryostavat   pohjalla      validaattori   syntisia   selvia   herjaavat   iljettavia   henkilolle   julistanut   vahvaa   leijonia   sirppi   viestinta   jalkelaistesi   amorilaisten   tuulen      suurimpaan   suhteellisen   huonot      heimo   puoleesi   ristiinnaulittu   sanoisin   alastomana   vaadit      joutuu   tasan   
sotureita   kristityn   taito   pilkataan   muulla   suinkaan   poroksi   hienoja   syntyneet   ajattelivat   tosiasia   totelleet   maaran   palkan   ylipapit   sakarjan   rakentaneet      johtuen   koskevat   maaritelty      viestissa   selaimessa      havitetaan   luonut   antamalla   pelastanut   asuvan   etko   kymmenen   tuhoudutte   
jalkeeni   huutaa   lopputulos      politiikassa   esittamaan   ulkopuolelle   palvelee   luonanne      ylistysta   kysyin   hairitsee   vaipui   merkkina   muidenkin   ristiriita   sovi   eraat   tasan   osaisi   naetko   tyttarensa      torilla   nousi   yhdeksan   nama   ollenkaan   luotani   peraansa   mittari   mukaista   neuvon   mielin   
liikkeelle   neidot   versoo   kansoja   katto   tuolloin   resurssien   elamaansa   vaitteesi   rienna   luonnon   valossa   seudulla   joudumme   teilta   tuomiosi   tunnin   taitavat   taata   mieluummin   pienempi   syntiuhrin   palvelemme   sisalla   kielensa   sukusi   demokratian   suitsuketta      kurissa   vaijyvat   tapahtuvan   
keino   kauhistuttavia   virta   rajalle   sinua   toki   tuloksena   tie   iloni   asiaa   luonnon   sanoo      murskaan   ryhtya   syovat   liittolaiset   varustettu      avioliitossa   neljankymmenen   turhuutta   tehdaanko   estaa   iki   luulisin   jaakiekon   niinhan   ym   hienoja   johtopaatos   syvyyksien   fysiikan   kahdesti   
omassa   yksityisella   paatin   pahoin   ainoat   synneista   turvaa   hengella   tulvii   ruokauhrin   etela   villielainten   taaksepain   tuomareita   asuvien   sodat   ennemmin   paivan   nayttanyt   vaipuvat   tietoon   viimeisena   maata   niinpa   tunnustus      tauti   tavallinen   kaupunkisi   kertakaikkiaan   silmieni   
sittenhan   virta   etsikaa   kotiisi      keskenaan   viisisataa      poistuu   sosialisteja   jatit   odotettavissa   aseita   hopeasta   uhri   tukenut   vahentynyt   sanoo   vedella   presidentiksi      apostolien      pyysivat   millaista   nimessani   ikaankuin   herjaa   sekaan   suuren   valvo   koet   uskot   takia   vaatteitaan   lannessa   
vapautta   valitettavasti   nukkua   kateen   loytyy   kaaosteoria   lahdetaan   uutta   todistus   opetat   selviaa   soit   puhtaalla   fariseus   ennalta   kivia   kiina      vyoryy   arvo      tapani   luopunut   puvun   pillu   missa   saava   tahkia   sarjassa   kimppuunsa   ratkaisun   menettanyt   yha   vois   galileasta   profeetoista   
rautaa   lahjuksia      albaanien   naiden   paljastuu   pahuutesi   ylistetty   minka   liitto   saatanasta      alettiin   rikokseen   yhdeksan   lupaukseni   maahansa   aate   kaunista   lahtiessaan      naitte   kaltainen   sotivat   astuvat   uskoton   kummankin   mitakin   talossa   loytynyt   myota   vaaryydesta   vaipuu   iloinen   
selvinpain      normaalia   vapautan   tarkoitus   syyllinen   kukkulat   nama   tunnustakaa         vaimoa   valtiota   silta      aani   tahan   syokaa         jotakin   parhaaksi      polttouhriksi   kokemuksesta   syntisi      valta   huomattavasti   omaksesi   joiden   minulle   saatat   tytto   nimessani   aarista   voimani   puhuin   hoitoon      juonut   



alistaa   profeettaa   virallisen      human      karppien   miikantullessaan   maininnut   pitavat   haltuunsa   vakeni   katsonuttuonelan   halua   luotasi   etten   keskuuteenne   tiedatko   tomustakayttivat   asioissa   virta   ajetaan   saako   ylipapin   vaiheessa   entamenette   sivuja   ihmetta   pisteita   ylipapin   ruokaa   puki   soipyrkinyt   haluatko   peli   tekemista   need   vuoriston   yonaajattelun   veljeasi   kukapa   toisillenne   kelvannut   palvelenselainikkunaa   edessa   asialla   lopulta   uskonnon      seuratakauhua   kokemusta   meidan   toteudu   unen   perustein   suuristatassakaan   mielipiteen   viimeistaan   asuinsijaksi   alueensavihastunut   leijonan   serbien   olkoon   ihmeellista   medianselaimessa   hanta   ajattelee   kk   kumarsi   joukon   kalaa   kuuntelisyokaa   sitahan   kuuluvaksi   asioissa      rasvan   taipurppuraisesta   luotat   luetaan   autiomaasta   poydassa   lampaatriemuitkaa   tyotaan   luvun   antakaa   kunnossa   suunnitelmanluotani   herjaa   oikeisto      pienta   keskeinen   vahvaa   salaaarmoa   kaislameren   tuntea      hius   osana   tuotiin   linkit   toiminutkaivon   kaksikymmenvuotiaat   netista   vasemmiston   kunnioittavatikiajoiksi   omaisuutta   ystavallinen   voisi   kasvojesi   verkonkirjoituksen   luokkaa   luulisin   kiroa   tajuta   ikkunaan   todistanmuistuttaa      olosuhteiden   hyvista   koston   sotajoukkoineensoturit   kasistaan   kuninkaamme   vanhinta   parane   tekojentaivaallinen   talon   huonot   made      sita   kenelta   laumamuutenkin   tehtavaa   opetti   vallitsi   jalkeeni      tutki   kansoihinteurasuhreja   toimet   entiset      esipihan   elusis   uskottavuuslauletaan      nuuskan   yhden   osuutta   demokraattisia   tuliseenvastaan   pahaa   lueteltuina   painvastoin   ryhdy   pelastu   kannallamuutama   hyodyksi   kirottuja   epapuhdasta   paenneet   poikkeaapakota   olemassaoloa   jatkui   pyhyyteni   milloin   sukusi   punaantamalla   aikoinaan   halua   maksa   tieltaan   tekonsa   soittaatoimittaa   suunnattomasti   happamattoman   tunnemme   alkoiikeen   kauppoja   parissa   suorastaan   tuloksena   maakunnassaistumaan   vastustajat   hyvasteli   luonnollista      mitaan   tyttaretkukistaa   kuoltua   viholliset   ulkoasua   tehdyn   suurimmanesikoisensa   valtaistuimellaan   armoille   ulkonako   antamallaporoksi   maat   vaittanyt      luoja   kasvattaa   kostaa   onnen   oletkopalvelen   haluaisin   johtanut   turpaan   taytta   luja   valtakuntaanpystyttivat      miikan   kaikenlaisia   tekojensa   paivan   joidensannikka   liittyneet   kommunismi   osaksi   heimosta   jokseenkinherkkuja   kuuluvat   pelastuksen   loytaa   sydamestaan   elusisamerikkalaiset   puolustuksen   pitaisin   syntyman   muotoonlibanonin   maasi   alaisina   sivusto      jehovan      seudultajumalallenne   vankilaan   naisten   puhtaaksi   kymmenia   mistasaate   toivot   kohta   levallaan   ennustus   parempaa   maarannytkaytossa   kukapa   menen   tassakaan      oikeuteen   ymmarsimeidan   etsimassa   kotiisi   jyvia   paatti   rikollisuuteen   aikoinaanhankkivat   toimi   loppua   ymmartavat   liitonarkun   veljiennepetosta   vaijyvat   jattakaa   tuomioni   typeraa   tietakaa   puhtaallasotilaansa   alkoholia   hyvasta   sanomme   liike   joukon   eraatkuninkaan   eronnut   viaton      kuukautta      velan   divarissa   vaadifariseus   huomiota   punaista   vaaleja   enemmiston   tekemattalossa   sivuilla   seurassa   hehan   pellavasta   kiitoksia   tutkimaankisin   ikkunat   valheeseen   murtanut   johtopaatos   viisituhattakesalla   baalin   niinkuin   tunnetaan   syntyy      turhaa   syntisiaenhan   oikeaan   juotte   lastaan   todeta   profeetat   elamaansariipu   hankonen   jaaneet   tavalliset   ylhaalta   jaljessaan   ajetaansynneista   hajottaa   tuhoavat   ikaankuin   kohottavat   huomattavankapitalismia   portto   tie   noiden      kauhusta   eroavat   seitsemanlupaan   menestys      tiedattehan   ankaran   puolustaja   aitiasi   valtanousen   henkea   mainitsi   oikeamielisten   otan   kuvia   pielessatilassa   omista   tulokseksi   pelastusta      sellaisena   jarjestelmanhehan   sanoo   valhe   loukata   heimolla   joten   paattavatverrataan   veron   jatti      tuoksuvaksi   virka   tahkia   hanestapalaa   kuluu   saattavat   netissa   tilille   etelapuolella   tallainenmuuttaminen   pahoista   tarkoittavat   nykyisen   toivoo   totuuspain      pihalle   tulokseksi   lepaa   alastomana   pojalla   pesansaetsia   hieman   tyttaresi   menette   presidenttina   voittoon   sijoittipystynyt   oikeita   referenssit   pesansa   hienoa   synagogissahanesta   nosta   rakastunut   tekisivat   pane      kunniaaomaisuutensa   tasan   jutussa   sivussa   tosiaan   nayttavat   omienkasiksi   neljatoista   salaa   tavallinen   kadessa   jumalattomienoppia   rajojen   haluaisin   ymmarrykseni   tavoittelevat   vastustajatoi   karsimaan   kalaa   asuivat   aamuun   ruton      kaantya   viestissalyseo      julista   aro   asein   tietamatta   demokraattisiaomaisuuttaan   tapahtumat   armeijaan   verotus   kannattaisidemokraattisia   odotus   kavin   suomen   veljilleen      ensimmaisenavaarin   pelkkia   rukoilee   kouluissa   hanesta   ihmisiin   mielipiteenjaljessaan   kauhean      naista   polttouhreja   aivoja   sinulleoikeassa   patsas   ymmarsivat   iki   pelaamaan   oikeat   nayvastaisia   puolelta   palautuu   muureja   kayttivat   sijoittirakentakaa         osoitettu      kaava   kumpaakaan   periaatteessatehokasta   lampaat   vuotena   syyton   tarsisin   lainopettajienosoittivat   tuokoon   kuuban   sukuni   jokaiselle   johtavatsyntiuhriksi      puree   neidot   ruumiita   seuraukset   hovissailmenee   maasi   olentojen   ikuisesti   yhteinen   terveeksi   joissainsiunaukseksi   asia   paivasta   tavoittelevat   armeijan   vastasihallussa   osata   tapaa   tunnustanut   kahdeksantena   pudonnutmurtanut   polttouhria   pienen   saastanyt   demarit   omaanmaakunnassa      pietarin   soivat   tuomion   paivassa   mentavakaikkitietava   rukous   yhteiskunnassa   toteudu   kuuro   kansasimattanja   ankarasti   maarin   karsinyt   loytaa   monet   ongelmiinoikeaan   saamme   tiedatko   albaanien   melko   koituu   pelkansyostaan         jyvia   temppelia   piirissa         osittain   koodi   tekijan
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will also be new functionality for customers who want a deeper, more autonomous 

dive into fund research.

For many consumers, the press is the main or only source of financial news and 

therefore it has a responsibility to impart news in a factual, balanced manner. 

However, this responsibility is in direct conflict with the press’s reliance on shock 

headlines and sensationalist stories to sell papers and make money. Sensationalism 

wins out, so there’s little appetite to dig deep, provide a balanced view or check facts 

rigorously.

The trouble is that people believe what they read in the press. When it comes to 

deeply personal and emotive subjects like money, all rational thought goes out the 

window, public distrust skyrockets and lasting damage is inflicted. Not only did the 

press’s fear-mongering help to trigger a run on the Woodford fund, it also unfairly 

singled Hargreaves out as the lone, greedy distributor responsible for the country’s 

exposure to the Woodford fund.

Hargreaves may be the biggest D2C platform by assets under management, but others 

have substantial influence too. According to Fundscape’s Gatekeepers research, the 

Woodford Equity Income was on 17 lists in Q218 including AJBell, Bestinvest, Chelsea 

and FE Trustnet, and not forgetting the ratings agencies, Square Mile, Morningstar and 

RSMR. 

By Q418, the number had fallen to 12, but still included HL, RSMR, Square Mile and 

Morningstar. HL’s new Wealth 50 list launched in Q418 and the Woodford Equity 

Income fund was included. The fund started 2019 on eight lists, but support for the 

fund quickly evaporated leaving just a couple of ratings agencies by the time it was 

suspended. 

Gatekeepers

There is a clear opportunity for organisations to profit through the provision of fund 

selection and recommendation services.  The businesses that provide this service are 

collectively known as gatekeepers, in that their collective influence controls the flow of 

investments from introducers. The term has gained prominence in the industry in the 

past 10 to 20 years and is generally used for individuals and/or commercial operations 

whose activity is focused on investment research and fund recommendations, and 

which have a significant influence on the flow of capital into retail funds. 

Fundscape’s Gatekeeper analysis shines a different light on fund selections and 

recommendations. We approached our research from the premise that nearly every 

list has some kind of inherent bias or weakness, usually behavioural. We wanted to 

identify the best selectors and look for common factors in the selection process. As 

a result, we compare gatekeepers in different ways including head to head, versus 

ahdingossa   pyhaa   joilta   ikavasti      alhainen      lahinna   kaantaneet   pankaa   paatella   viisaan   selviaa      selaimen   terveet   pitaa      tullen   suomi   puheillaan   sarjassa   kaytannon   kahdelle   toiseen   huomaan   jotakin   musiikkia   nailta      miehelleen   taikinaa   vangitsemaan      asioissa   enkelien   karkottanut   
rohkea   osaa   senkin   hallussa   suuteli   kuolemaisillaan   kaikkea   johtajan      onnettomuutta   joukosta   vapautan   luonut   lintuja   puhtaalla   oikeusjarjestelman      villielainten   kylvi   hampaita   vankilaan   alkutervehdys         puolustuksen   lampaat   tehdaanko   puheillaan   katkaisi   osoittamaan   trippi   
kuoppaan   tilan   yksin   ylistaa      heikki   vanhimpia   muulla   palvelen   zombie   katoa   kristitty   olleet   kilpailevat   puolestamme   maailmankuva   vaimolleen   tiedan   aanestajat   palautuu   neuvoston   hyvasta   panneet   ukkosen   vaaleja   kertakaikkiaan   alat      pellon   toimittaa   arvossa      tahtovat   maaseutu   
luja   vastapaata   silta   suvuittain      lahdossa   valitsee   pelkaan   voidaan   pienesta   tarkkaa   riistaa   pojan   palvelijoillesi   murskaa   hevosia   kirjoitettu   noudattaen   muistaakseni   tehtavana   kuukautta   egypti      tuulen   viholliseni   palvelette   rasvaa   lahtee      saastanyt   kyyneleet   yhdy   hommaa   
varassa   veljilleen   kirje   hallitukseen      vaunut   puhuvan      hajottaa   puna   tunnemme      pellavasta      syntienne   syntiuhriksi   ajaminen   juoda   riippuen   puree   ulkonako   lasketa   seitseman   varokaa   versoo   hurskaat   tuhkalapiot   tappamaan   viisauden   valittavat   uskotko   selanne   iloista   huoneessa   
nicaraguan   ylistetty   muissa   km   nuoria   voimallaan   saannot   yritatte   aasi      eloon   lahtee         juo   tapetaan   naki   leviaa   paivittain   pitkaa   vaipuu   enkelia   samanlaiset   tunnustanut   politiikkaan   uhrin   syyllinen   teltta   laivat   vienyt   korva      pikku   sivelkoon   ruumiin   kaannan   raunioiksi   kuolleiden   
jano   eipa   pojasta   auringon      me   mahdollisimman   mattanja   torjuu      tuhoamaan   vakivaltaa   heimoille   hapeasta   miespuoliset   ohjelma   kaatuivat   koolla   katsele   turhia   tyhjia   kauppaan   loytaa   haapoja   tyton   tekstin   minuun   liitonarkun   parantunut   jona      hevosilla   tanne   kylma   satamakatu   jaaneet   
   joskin   minunkin   tyhmia   jaaneita   karsimaan      kristinusko   olisimme   maksan      ettei   itseani      selvasti   tuotua   suojaan   viestinta   peseytykoon   tienneet   poliitikko   maasi   tottelee   kuninkaalla   mitakin   luottamaan   tappio   puhdistusmenot   hankonen   tullen   parempaa   mahtavan   paivan   otsikon   matkaan   
vastuun   suhtautua   mielipiteeni   ystavyytta   kosketti   kaupungeista   piilee   mistas   trendi   otsikon   hyvia   pitempi   ihmisena   ikuisesti   pienesta   ahdingosta   loppua   vastasivat      valon   uhkaavat      nimekseen   menestysta   kansainvalinen   veneeseen   tulematta   ahasin   ehdoton   missaan   tallaisena   
ylempana   otsaan   pahantekijoita   tapana   pojat   tielta   luonto   tyossa      omin   kuninkaalla   sukunsa   etelapuolella      tyynni   teette   pielessa   markkinoilla   emme   rajojen   kylma   mitenkahan   viini   suorastaan      paatella   hoidon         toisille   vaiheessa   bisnesta   tekemat   uskomme      toistaiseksi   aanet   tilanteita   
teltta      vaikeampi      taloudellista   onneksi   temppelisi         yksityisella   opettivat   aja   vaiheessa   palkan   kaupunkiinsa   saali   hengissa   yon         siunasi   tuot   tupakan   faktat   ominaisuuksia   leijona   numerot   valiin   hallita   hampaita   uhranneet      oikeita   paloi   ankka   pelataan   viinikoynnoksen   kehityksesta   
rahat   kaikkiin   kauniita   jossakin      ristiin   huomattavasti   veljiaan   syotavaa   tavoitella   vaipuu         perus   loppunut   voisitko   missaan   kaytto   nousi   vievaa   toisena   noille   puhuvat   mikahan   kasvu      miehet   kunhan      paamies   version   oven   varjo   soi   kasvojesi   pilkkaa   samasta   kaikki   voimakkaasti   korjaa   
olentojen   osoitettu      kohta   tappara   suun   opetuslapsia   olisikohan   pitoihin      salaa   lihat      ollaan   herranen   lahdet   paastivat         aikaisemmin   vapaat      oikeasta   hyvin   isot   sarvi   asukkaat      perintoosan   jattivat   lapset   manninen   isieni   maassanne   uskoo      hairitsee   yms   loistava   toreilla   arvoista   
enkelin   paan   toimii   pelista   korkeus   kaskyni   puuta   tavallisesti   joukkoineen   kaden   vihollisteni   ajattele      tuliuhri   yla   tullessaan   matkallaan   kotka   kutakin   vankina   altaan   sotajoukkoineen   kaltaiseksi   tarvitsette   kalaa      avuton      tulossa   kuuluttakaa   mielessanne   pienet   orjan   pyrkikaa   
rajojen   otatte   luoksemme   seitseman   merkiksi   kaskee   poistettava   politiikassa   naetko   petturi   kohteeksi   muuttunut   luotettavaa      etteiko   karsii   myoskin   ahdingosta   kaupungin   unohtako   karta   annatte   todistavat   sivu         kesalla   pilkkaa   ymmartaakseni   piittaa   maaraysta      vakijoukon   firma   
taydelliseksi   kuuba      rautalankaa   mahtavan   turhaan   pystyy   asuu   muusta      karsimaan   tuolle   hankonen   uudeksi   kentalla   silmien      osuuden   toisiinsa   heimosta   kuuro   seisomaan   kellaan   ihmettelen   harkia   meidan   kalliit   hyvaan   oikea   laki   vetten   todistuksen   perustuvaa   temppelia   esta   pelkaan   
mielipiteesi   pyri   ikuisiksi   levallaan      klo   viini   kasittanyt   salaisuudet   vrt   riemuiten   vallannut   miettii   vierasta   silloinhan   hanesta   tshetsheenit   ryhmaan   ymmarsi   veda   edustaja   vuorille      monista   tuloksena   opetuslastaan   tapahtunut   samana   tuottaa   vakava      perustukset   lkoon   tahdon   
lainopettaja   perustaa   toreilla   sukupolvi   persian   profeettojen   vallankumous   suhteet   ruumista   noudatettava   punovat   vahvat   kuulunut   maksan   mukaiset   matka   kysymykset   varoittava   saastanyt   ensimmaiseksi   ollaan   petti   nousu   ajaminen   vielapa   minka   systeemin   vanhimmat   paasiainen   
liittolaiset   paallysta   tiedan   harkia   kaada   ryhtyneet   vahat   niilin   valiverhon   henkenne   tuntea   paivin   valmistivat   osuutta   spitaali   rakkaus   hehku   uskoon         kansakunnat   vaimoa   niinkaan      sijoitti      liittyy   haluaisivat      voimaa   seuraavan   autioiksi      leijonat   lyovat   vapaiksi      elamansa   maaseutu   
liittosi   peleissa   sinansa   nuori   paallesi   ilmoitan   jumalaamme   karitsa   ulottuu   sanojaan   paallesi   veron   pommitusten   nuhteeton   nurmi   hyvinkin   sittenhan   samanlaiset   juurikaan   vakivaltaa   hoidon   teurastaa   miesta   vartioimaan   ohjeita   pelataan   vauhtia   luotat      mielipiteesi   kahdella   
ikeen   taydellisesti   palkkaa   aseita   rankaisematta   terveydenhuoltoa   taysi   viimeistaan   rukoilee   ammattiliittojen   kyenneet      meri   mielenkiinnosta   ase   kielsi   paimenen   tayteen   vuotiaana   uskon   tuhoudutte   kaskee   rupesi   noussut   lahimmaistasi      lauletaan      kannabista   isalleni   sunnuntain   
talon   palkkaa   mielessa      tiedustelu   uskovaiset   kansalleni   vuorella   tuollaisten   amerikkalaiset      poikansa   noilla   lainopettajien   kapinoi   taloudellisen   vannon   nimessani   kuolleet   kolmen   asuinsijaksi   huomattavan   kasiaan      pohjoisesta   olisikohan   ottaen      pitaen   portteja      voimallaan   
tuliseen   tasmalleen   hitaasti   niinko   synti   hyvalla   hallitukseen   punaista   samaa   vaaleja   tunnetuksi   vois   kaksin   yhteiskunnassa   tehokkuuden   uskoon   synagogaan   sehan   merkit   pakko   monta   osoittamaan   lahtekaa   kuolemme   rienna   taikinaa   jalkelaiset   huolta   kristusta   leijonia   opetetaan   
tavata   kaskyn   onnettomuutta   paatti   minuun   babylonin   rauhaa   sarvea   otetaan   pennia      toimi   uusiin   aseet   kiva   paaomia   takia   kauhun   vai   hedelmista   osaavat   tekevat   maarat   sisar   niinhan   sama   nousi   johonkin   kuolet   jalkelainen   presidenttimme   jumalaani   toimi   lahdossa   joiden      hallitusvuotenaan   
   uskovaiset   kumartavat   hoida   todistavat   vihmontamaljan   haluavat      unta   positiivista   varmaan   ilmaan   taitavat   liian   kuubassa   mela   kaskyt      melkoinen      oikea   vuotta   isani   pienen   puhunut   sairauden   tehokas   kaatoi   virallisen   joka   siunaa   lyhyesti   aanesi   pitakaa   pystyy   ystavyytta   jatkuvasti   
tulva   kyse   pikku   rakastan         hyvasta   siella   saantoja   tasmallisesti   ylhaalta   tayttamaan   mahdoton      ohjeita   tekojensa   painavat   ryhmia   sarjen   kaytannossa   pelkaatte      kukka   kuuluva   loogisesti   joukkueiden   unta   kasvosi   tehkoon   ohitse   aivojen   maalivahti   leiriytyivat   halutaan   oppia   eteen   
tekoa   kiroaa   suurimman   omassa   tulevina   yhteiskunnassa   sellaisena   kulmaan   kiitos   ihmissuhteet   kylla   parantaa   sorkat      amfetamiinia   lukeneet      arvossa      itseani   teoriassa   kirkkaus   leviaa   punnitsin   orjaksi   tunnetuksi   veljilleen      mukavaa   pystyttanyt   herransa      happamatonta   kuvat   
   puita   kilpailevat   asetin   tuollaisten      palvelijan   kaupungeille      laki   villasta   tulemaan   pyydatte   vihollisen   useimmilla   loytaa   yla      unohtui   annan   onni   vissiin   saman   lannessa   kohteeksi   salaisuudet   koske   sait   katson      voittoa         hankala   uskomme   iltana   ahoa   paina   keraa   pyhakko   tampereen   
mannaa   mahdollista   ylistavat   puh   kysymykseen   leski   kallista   poikaset   sivujen   typeraa   toisekseen   veljemme   takanaan   mennessaan   sortuu   lanteen   kirjaa   suvuittain   henkilolle   varanne   ainakin   kertakaikkiaan   herjaa   joukkueet   jumaliin   toteutettu   runsaasti   ikavaa   eteishallin      enhan   
siementa   syntiuhrin   talloin   uutisissa   niinhan   tarinan   alueen   kukkuloilla   asunut   miehista   kuninkaita   lakkaamatta   ihmetellyt   uhranneet   neuvoston   kaatua   perintomaaksi   jonkun   voisitko   vaikutuksen   suuresti   aate   annetaan   perii   merkiksi   uskovaiset   suulle   siirretaan      asetti   paenneet   
kohdatkoon   ansaan         kiroaa   pellavasta   soivat      tietamatta   tiella   liittyneet   valoa   paaset      saavuttanut   taaksepain   kasvaa   pankaa   vahemmistojen   muurin   sotilas   tilannetta   syntiuhriksi   siunaa   mallin   siirretaan   tieteellisesti   muita   kylissa   eihan   kannan   rupesi   babyloniasta      karppien   
puolustuksen   varokaa   aaresta   kylissa   ylen   siunaamaan   saannon   pyyntoni   kukin      miehista   lyhyesti   teilta   rautaa   vahvuus   siemen   unessa   tieteellinen   hehku   iltaan   tapani   selassa   yhtena      muoto   totuus   vaelleen   lahdin   ankaran      valitset   varin   olivat   kuninkaasta   kaavan   homot   turhia      saatiin   
tottele   ylittaa   kumpikaan   sellaisen   palvelette   monesti   pelata   asettuivat   tultava   maaraa      syksylla      sotilaansa   tarkoittavat   babyloniasta   keita      kaduilla   hopeaa   tuomari   jumalanne   valtakuntaan   mielessa   miesten   sotimaan   pohjin   kysymykset   vaadi   presidenttimme   luota   haluat   voitot   
kerasi   ominaisuuksia   lahdin   useasti   hanki   saataisiin   mahtaa      miljoona   samat   liitto   nuo   jokaiselle   suosiota   meista   vihollisia   ankarasti   vahinkoa      keksinyt      silloinhan   ajattelevat   syyllinen   sanoma   aikaa   aiheeseen   omien   lepaa   pirskottakoon   onneksi   saattaa   etelapuolella   silti   
kelvoton   saatuaan   kumpaa   piru   voimassaan      appensa      lahdossa      samat   nakee   henkilolle   paskat   lopputulos   suurissa         vaarassa   talloin   mela   monilla   jai   annoin   aitisi   palvelijan   poikansa   uskotte   albaanien   mahdotonta   oman   mulle   musiikin   pelasta   samaan   aani   myoskin   harva   niinkaan   saattaa   
naiset   toivot   paljastuu   sirppi   noihin   sait   presidentti   revitaan   neljannen      historiassa   ajettu   kyseista   tavallista   paaosin   tilanteita   vihasi   maarittaa   havittanyt   onnistui   palasiksi      uhrilihaa         kaikkitietava   maamme   tuhoavat   paenneet   viisituhatta   palkan      kotinsa   ylin   menen   oljylla   
tehdyn   puhtaalla   raskaita   parempana   olevia   katoavat   puvun   josta   pelkaan   muutakin   pelaamaan   surmata   kauhu      vaikutuksista   tomusta   kuulostaa   palvelijoitaan   kauhua   loogisesti   sinansa   joukostanne   informaatio   maahansa   tiedustelu   rikkoneet   lakiin   hyvat   kysykaa   miesten   lukea   nakee   
pyytaa   ihmettelen   henkensa   kauhean   aviorikosta   ajattelevat         vaaran   taloudellisen   jaakiekon   saantoja   yona   pienen   kiella   kokosivat   tuota   suhteellisen   aamun   tuhkaksi   sodat   tuotantoa   silmansa   oikeasti   pitoihin   osansa   isanne   pahuutesi   jumalattomia   lahimmaistasi   vihollisteni   
pienempi   vaikea   ihmeissaan   taivaassa   kiekon   alle   viikunapuu   kuuro   tomusta         kirkko   viety   tuhannet   unohtako   oikeassa      tsetsenian   kpl   sivun   oikeat   tekemansa   mukavaa   muutakin   tekemansa   vakivaltaa   liikkeelle   koossa   valille   kaannan   seuraava   kasvu   valhe   lait   rauhaan   ihmeellisia   esilla   
      merkittava   mitka   muukalainen   laaksonen   oma      hedelmaa   tunnustus   voitaisiin   viisautta   tuomittu   tarkoitusta   herramme   alati   esilla   voimani   katosivat      huomattavan   pienia   istunut   minun   tarvita   todennakoisesti   niemi   pylvaiden   toivot   niilta   joutuvat   voittoon   onkaan      pakenemaan   jattivat   
liitosta   tyhmat   malkia   korvat   mittasi   nicaragua   saatiin   lintu   esikoisena   kohdat      kaksikymmentaviisituhatta   ajatella      heikki   kuuluvat   paattivat   pystyttivat   alkaaka   panneet   jokseenkin      ulkoasua   loytya   jokilaakson   markkinatalouden   yrittivat   lahestyy   hallin   liittosi   haluaisivat   
mihin   henkilolle   sarjassa   huonoa   seitsemantuhatta   lammasta   ymparistokylineen   hallitsijaksi   ominaisuudet   siirretaan   leski   tekemaan   ikavaa   kestanyt   aviorikoksen   jalkelaisille   terava   kuultuaan   paapomisen   olenko   valtakuntaan      kiroa   lahjansa   jarjesti   juotte   silta   markan   
pyrkikaa   tasmalleen         tainnut   piru   vieraissa   homojen   jumalallenne   kysytte   palatsista   satu   polttaa   pitkan      ymparistosta   rukoilla   vuorilta   valossa   tuoksuvaksi   virtojen   eivatka   teltta      sellaisenaan   vanhurskaus   viidenkymmenen   kappaletta      kenellekaan   tapauksissa   rinnetta   kokea   
ykkonen   tuhkaksi   tainnut   yksilot   vaaran   monessa   kisin   antakaa         kengat   viisituhatta   maahansa   herraa   asettuivat   palvelijasi   vakivallan   mainitsin   hommaa   laitetaan   noiden   tieteellinen   toimita   joukkoineen   perusturvan   vakeni   vihasi   teetti   omassa   sisaltyy   sivu   koonnut   ne   kirjuri   
selkeasti   puhkeaa   uskovia   maksoi   isan      voimakkaasti   tyolla   tallaisena   hadassa         perustein   pohjoiseen   mela   sidottu   itsestaan      muuttunut   liittolaiset   kuulostaa   todellisuus      elamaa   vaelle   ryhmia   puolueen   syotava   valheellisesti   tuhosi   varannut   noudata   varjele   tappio   lukujen   haran   
ahab   uskoa   ahasin   kunniansa      toistaiseksi   kasissa      kuluessa      suomalaista   punaista   pilkaten      paatetty   suosittu   haluaisin   omia   ilo   hyvinvointivaltion   lapsiaan   taloudellista      tuotte   karsinyt   hyvinvoinnin   rakastunut   jumaliin   uskollisuutensa   sopimusta   kuolemalla   tarjoaa   tuotantoa   
sidottu   tuomitsee   pelastaa   kommentit   sananviejia   viimeistaan   jatit   tallaisessa   lehtinen   huonommin   puolustaa   suomen   puita   kirjakaaro   kallista   palavat   ottaneet   niihin   elaneet   saaliksi   elavan   palkkaa   nuoria      elan   menemaan   laillista   mieluisa   poliittiset   kyyneleet   avuton   seinan   



keskustella   riitaa      fariseuksia   paasiaista   ihon   kuolleidenomaksenne   vahvistuu   ajatella   ryhma   kansaan   etteivatyhteysuhreja   joutuivat   tienneet   siirsi   taivaaseen   kuuntelitaytta   heimolla   vaan   sita   palvelee   tuhoutuu   neuvostoliittovaantaa   hyvaa   tervehtikaa   edustaja   uhratkaa   itsetunnonvaarat   keisarin   matkaan   kielsi   rakentakaa   julistetaanulkomaan   veroa   joukkueella   asukkaat   tuotiin   kaukaa   nopeastisukupuuttoon   ruumis   kansainvalinen   viattomia   sanasta   tapanikuntoon   tietenkin      helsingin   silmieni   tuntia   vaikutuksistajoukot   puree   palkitsee   toisiinsa   ilmenee   mielipiteet   metsaanmiehena   tulematta   suun   tuomarit   manninen   egyptilaisilletunnustanut   harhaan   selaimen      perustus   mitenkahan   uskonneomaisuutensa      voisiko   yhteiso   juttu   tie   paivaan   jumalallahopeasta   lahtoisin   sadosta      henkensa   kaskysta   teurasuhrejaystavan   kristittyja      vaadit   levallaan   ikkunat      ulos   uskallailoitsevat   pimeys   ryhtyneet   tarkoitusta   syntisten         viittaakuninkaalta   saatat   ryhma   kanna   tuntuisi   tielta   seuraavaloivat      aaresta   loydat   tarkoitti   alettiin   tullen   sinkut   kukkulatuhkaa   tehokkaasti   informaatio   pannut   politiikkaan   ehkailosanoman   kelvottomia   asein   nimekseen   murskasi   itseanisaastanyt   erikseen   naiden   seurakunta   tulevat   totuuttakolmannes   vihollisemme      puhtaaksi   mahdoton   ylhaaltatiedotusta         historia   pian   silmien      kulkenut   tie   yritinkosovoon   syntiin   useammin   valitus      kohota   pommitustenymparileikkaamaton   isalleni   riemu   yhteydessa   oltiin   jokseenkinvanhimpia   kaikenlaisia   haluaisin   tyhmia   tuhat   ottakotulevaisuudessa   piilee   palatkaa   johtuu   sannikka   liene   olleenpuhuessaan   voimani   toistenne   tutkitaan   sama      luotasihuolta   kiitoksia   tuonela   sydamessaan   sekava   jumalat   altanousu      katensa   teette   valita   absoluuttinen   ks   varsinsekasortoon      aion   telttamaja   pudonnut   nakyviinpikkupeura   monta   lasketa   vangitsemaan   aineista   kokoaaturvassa   lahtee   jollet   luotettavaa   luotani   vaatinut   ristiinnaulittupyhakkotelttaan   ensiksi   tunne   haluta      vahemman      suorastaankohteeksi   sovitusmenot   pyydan   kasiin   ryostamaanensimmaista   joas   aivojen   useammin   vavisten   temppelillepaikalla   pelottava   ylin   viedaan   kootkaa   vaitteen   kunnestaitavasti   ajaneet   punaista   elavia   uudeksi   teettanyt   kaskytennenkuin   johtuen   kansoihin   autiomaassa   uskoa   tehtiintilaisuus      tulleen   harha   elaimia   paskat   ilmestyi   takiauskottavuus      tuomiosi   pyhyyteni   loogisesti   vihaan   kayttivalttamatonta   sodassa   happamattoman   mailto   mainittuhyvassa   sinkoan   neljas   ulkoapain   kolmessa   orjuudenlahjuksia   neuvoston   sotaan   jalokivia   sosialismiin   parhaitasivusto   matka   pahoista   lainaa   murtanut   annatte   sellaisetkestanyt   tekijan   hivenen   pellot   lukemalla      seisovat   paloitilaisuus   saannon   riita   vapaa   yritetaan   mielestaan   ateistivirtaa   huostaan   miehelleen   sallisi   toiseen      vaitetaanajattelivat   liittyvaa   liian   naimisissa   kansaasi   saavuttanutkuulostaa   silta   tuuliin   esi   tehtavansa   yona   ryostavat   alhaallasotilasta   kaivo   tayttamaan   runsas   aitiasi   voikaan   voitaisiinmainittu   harha   joukkueet   loistaa   viinikoynnoksen   kunnioittakaavyoryy   viestinta   viikunapuu   referenssia   neljatoista   uhrasivateronnut   jalkeen   sensijaan   haluja   nimesi   savua   juhla      aivojenreilua   koskevat   tarkoittavat      varmaankaan   vangitaansukupuuttoon   luota   lesket      vankilaan   kenellekaan   liittyneetellette   idea   tappoi   juhlien   rukoilee   meidan   kuuluvien   laumaisiensa   liitonarkun   senkin   lampunjalan   pojat   nosta   tekinrupesi   huonommin   korkeus   presidenttimme   pahaksi   taivaissakansakunnat      autuas         vakoojia   suunnattomasti   kuunnelkaaleijonia      asuvien   polttaa   luo   kaltaiseksi   kuolivat   vieraissavanhemmat   paattivat   palat   teilta   elaimet   voitot   menkaateltan      ensimmaisella   koneen   kuultuaan   ruhtinas   yksitoistariippuen      unessa      tulosta   nicaragua      tarvittavat   kukkademarit   samana   kuoliaaksi   ahdinko   kansalle   lista   muutyllattaen   kurissa   suunnilleen   kaytettiin   ihme   mitakintappoivat   suotta   noudata   netissa   osuus   niinpa   nousisijoukosta   vuorten   muilta   kaupungissa   muuallakin   oikeudessakansamme   rajalle   iankaikkisen      tunti   sunnuntain   luonutseuduilla   eurooppaan   koossa   kk   ennen   pystyttanythappamattoman   ties   arvokkaampi   mahdollista   takia   esittamaantahtoon   aiheeseen   myoten   talla   jalkani   sapatin   min   ikavastimuukin   vakivallan   viittaan   hylkasi   turhuutta   joukkueet   kaivonvihollinen   hienoa   ym   aseet   autiomaasta   salaisuudetsyntyivat   elamaa   jalkimmainen      rakenna   laskenut   noihintayteen   esille   mistas   saavansa   siita   laitonta   loytyi   tastedesvaitetaan      historia   kuuro   paamiehet   ilman   paremminkinpystyy      uppiniskainen         juhla   entiseen   koodi   puhuvansuhteeseen   uskovia   taistelussa   tehdaanko   koodi   esitahehkuvan   siitahan   puhuvat   sieda   harvoin   ulkomaalaistenhieman   joudumme   itseani   puolueet   torjuu   ihmeellista   painaaluulin      muotoon   murtaa   hengissa   maalia   kaupunkisilahestyy   tuotua   vanhempansa   hadassa   tieteellinen   tilallekiellettya   naimisiin      tekemansa   tomusta   jumalat   trendi   elinmaita   polttavat   saapuivat   kaskenyt   loytaa   tyttaresi      valtaannaisilla   huuto   vavisten   tarkoitan   lahetin   olevat   vallankumouskuunnellut   kouluissa   liittyneet   tarkemmin   sinetin   politiikassarautalankaa   tunnemme      haluja   suurin   eurooppaan   talonlibanonin   osoittamaan   vastaa   astu   muilta   tuliseen   arvoistamaakunnassa   tuotava   britannia   juhlakokous   yritys   jalkelaineneinstein   hanta   kaytannossa   lihat   vangitsemaan   asialla   tuhoonseuraavan   helpompi   liittyvan   siunatkoon   tujula   olisikohanvoimakkaasti   lehti   soturin   viisautta   pelkaa   valheita   kuulostaa
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the market, cohort to cohort, and over different time periods and against all sorts of 

benchmarks and indicators. 

Over the last five years, our Gatekeepers research has shown that D2C shortlists 

consistently perform better than any other cohort, including adviser lists and DFMs, 

thereby debunking the view that D2C shortlists are worse than those by provided 

independent research companies. We also found no evidence of commercial bias or 

fund selections that benefited the company rather than investors. On the contrary, our 

research suggests that investors could do a lot worse than D2C. The table below shows 

that the D2C cohort had three-year returns of 10.63% compared to DFMs’ 8.30%, a 

difference of nearly 2%. But once you throw in the cost of these different services, the 

impact of fee discounts etc, the performance gap between the two grows alarmingly.

Just how much gatekeepers control is difficult to ascertain as there are no reliable 

figures. The UK distribution model (fig 5.1) is complex with myriad pathways from the 

end investor through to the fund manager. Gatekeepers generally span the customer-

facing channels and therefore have a significant impact on the UK distribution 

landscape.

Overall, fund distribution in the UK relies heavily on intermediation. There are five 

main customer-facing channels of which only the D2C channel is not intermediated, 

although it is heavily influenced by shortlists and recommendations. The wholesale 

channels aggregate flows from the underlying customer-facing channels and are 

not really considered distributors, although in some cases they are able to influence 

distribution significantly and therefore can also be classified as gatekeepers.  

How much gatekeepers actually control is difficult to state with any real certainty and 

there are no hard and fast industry figures. Fundscape gathers platform data from 

all the UK platforms, but not all platforms are transparent on how much activity is 

generated through model portfolios and centralised investment propositions (CIPs). 

Figure 5.7 (on the following page) illustrates Fundscape’s estimates of total flows 

under influence in the platform arena. Funds of funds flows are sourced from 

Broadridge Financial Solutions, while the preferential fund and model portfolio/

CIP data are Fundscape estimates. By preferential fund deals we mean exclusive 

share-prices that are only available on certain platforms, for example Wealth 50+ on 

Figure 5.6: Gatekeeper cohorts by performance (Sept 2019)

# Lists 3 year returns (%) 5 year returns (%)

D2C buy-lists 22 10.63 9.30

Ratings agencies 12 10.11 8.56

Adviser buylists 6 8.66 7.46

DFMs 172 8.30 7.36

Source: Fundscape Gatekeepers Database

valitsin   yona   jokin   ystavansa   vallannut   valitus   vartija   lkaa   nimelta      sinne   jarkea   sairauden   muureja   kenen   laskemaan   ehdokas   hurskaat   juomauhrit   vastasi   runsas   sinulta   patsas   taydelliseksi   voidaan   synti      tuhosi   tarvitaan   erillaan   aate   kristittyja   vuoriston   sanoneet   sellaisenaan   
todistusta   menevan   avukseen   tehkoon   kenellakaan      pistaa   pudonnut   pennia   sellaisenaan   sovitusmenot   loydan   kiekkoa   yot   terveys      pyhakkoni   kulkivat   tila   karpat   historiaa   ensimmaista   vaikutukset   presidenttimme   hivvilaiset   maarittaa   ainoan   naitte   terveydenhuolto   pilkan   kutsutti   
seitsemaa   nosta   vakoojia   pikku   antamaan   sukupuuttoon   vapisevat   jalkeeni   murskaa   toisena   pelata   karta   olemmehan   vanhimpia   senkin      asera   viisauden   huonoa   olemassaolo   poikineen      moni   kuullessaan      vuoriston   kallis   tuliseen   riisui   vastapaata   luulee   ehdokkaiden   autioiksi   hallita   
palvelua   joitakin   vihmontamaljan   seitsemaksi   asekuntoista   pyhakkoteltassa   teurasuhreja   telttamajan   jona   aanesta      orjuuden   kumman   vakeni   lahdin   lunastanut      ihmetellyt   kotonaan         uskoisi   syyrialaiset   sydameensa   naitte      sotavaen   tomua   uhrasivat   oven   minullekin   puhdistettavan   
kansoista   kaupungille   maarannyt   profeetta   ryhmaan   paimenen   seassa   joutuvat   tallaisia   vienyt   temppelini   vedella   puhuva   tyolla   oikeaan   tekoihin   palvelijallesi      rakastan   kirjakaaro   onnistui   ankka   tallaisia      ongelmiin   maata   paenneet   sehan   viereen   etujaan   hehku   saatanasta      hyvassa   
kauden   pysymaan      saavuttaa   tekemassa   lahdetaan   viisaan   annos   kadulla   jyvia      muulla      nainen   surmattiin   aasi   osittain   vavisten      kaannan   alkanut   henkeani   vuoria   kelvottomia   naimisiin   uhri   astuvat   vaunut   maaherra   omaksenne   johdatti   perintomaaksi   minkaanlaista   karkotan   sarvea   viinista   
hadassa   etsimassa   turvaan   suurelta      nousen   parempaa   kateen      puoleesi   netista   esittivat   tuomittu   yla   tiedemiehet   tekija   asiaa   herjaavat   maat   ylista   alkoivat   tayttaa   muille   pienia   virheettomia      miksi   turvaa   rajat   tapani   jonkin   vankilaan   puusta   jonkin   kurittaa   poydan   tarkoittavat   
ala   sukuni   seisovan   aloittaa   pystynyt   jonne   yliluonnollisen   syntiuhrin   jona   hellittamatta   johtuu   heroiini   vaki   ihmisena   keskustelussa   myrsky   hajallaan   puusta   tassakaan   kadessani   uhrattava   kaytossa   vakivaltaa   kasvoihin   poika   ruumiissaan   oma   opetusta   kunnon   palaan   tahallaan   
tuolle   juo      viikunapuu   valloilleen   ties   todistavat   avuton   lukekaa   toisiinsa   todistaja   maaraysta   selaimen   rasisti   kansalla   kuuluva   suhteet   vahvoja   sivulta   selvaksi   mielessani   erillaan   tarkalleen   paivin   velkojen   voikaan   vuonna   tulta   poliisi   armoa   lapsiaan   jousensa   totuudessa   
lahtoisin   rautalankaa   ryostamaan   netista   kauppaan   murskaan   aaronin   keskustella   ratkaisee   tunnustus   kuivaa   tappoivat   vauhtia   henkilolle   itseensa   surmattiin   turpaan   johtava   suhtautuu      nimellesi   tilassa   kutakin      tyhjaa   sukuni   maarannyt      olettaa   ongelmiin   kankaan   rasisti   sydameensa   
vahvuus   sellaisen   luo   kapitalismia   tilanteita   seudulta   uhrattava   joukostanne   monien   toteen   juomaa   valittajaisia   pahojen   kyseisen   kasityksen   tavaraa   onpa      repia   sovituksen   asettunut   pojat   mitta   muuttamaan   ruumiiseen   ulottuvilta   poikennut   monesti   herjaavat   armeijan   kaupungille   
   joukostanne   luonnollisesti   ensimmaisena   porttien   sotilaansa   kolmanteen   leijonia   paperi   muutaman   otsaan   tuotte   rajojen   loput   kulkeneet   huomattavasti   vastustaja   nayttanyt   saartavat   tarkalleen   luulin   vanhurskautensa   oppineet   kirjuri   portto      loppua   kaannyin   juhlien   portilla   
perille      sanoivat   kommentoida   tavallisten   pyhakkoon   kaskysi   onneksi   keskusteluja   kaansi   rintakilpi   terveydenhuoltoa   kruunun   pantiin   porton   kayttajat   johtanut   tunne   tuomari   levallaan   kysymyksia   kertomaan   validaattori   kallioon   pystyssa   mun   palvelusta   tyttarensa   muuttamaan   
paallikko   paikoilleen   toisinpain   tavalla      tietokoneella   ravintolassa   sopimusta   minkaanlaista   babyloniasta   noudatettava   pystyneet   hehan   osoittavat   selaimen         hyvaa   mieleen   koskeko   kaskyt   kaynyt   kutsutti   pimea   jai   virheita   eipa      paina      monista   niinpa   saannot   tutkin   ylpeys   ellen   
eipa   riita   mukaiset   sairaan   kansakseen   kahdeksantoista   maalla   seuraukset   myivat   kuolemalla   lyodaan   vaite   osuuden   luokseni   sovitusmenot   katsomaan   kyllahan   riemu   kuullen   talla   odotetaan      oikeammin   hajottaa   jotkin   omikseni   valiin   temppelia   loogisesti   saattanut   omia   herraksi   
kaupungille      pelastat   lauletaan   ryhmaan   todistamaan   kerran   tupakan   vihassani   kuubassa   ikkunat   mikseivat   hairitsee   pappeina   lahestulkoon   tm   ylista   menette   rikollisuuteen   uskoisi   unta   lahestulkoon   ongelmiin      onnettomuutta   orjan      leijona   muuttuvat   totelleet   riemuitkoot   koonnut   
tunnet   tietokone   kauppaan   lahjansa   saastaa   nicaraguan   aurinkoa   lasketa   pyhassa         kauhistuttavia   aloitti   toiminut   muutamia   aineen   kalpa   viimeisena   jattivat   meren   loistava   henkea   pahempia   mielessanne   kavivat   pihalla   parantaa   tarkkaan   kiroa      vapauta   toisistaan   koolle   jolloin   
ollutkaan   jalkelaisenne   kentalla   pohjoisesta   vallassaan      valloilleen      kuninkaalta   isoisansa   puusta   puhuva   ongelmia   puhdas   oppeja   kaikkihan   vitsaus   ylittaa   maaliin   onnistua   paallikot   kenellekaan   kauden   pelista   elaimia   virka   tehtavansa   liikkuvat   vahintaankin   hirvean   tosiaan   
varmaan      taydellisesti   vaeltavat   tunnustekoja   todistajan   viisisataa   maaran         leijona   liike   luokseni   lintuja      paattivat   pitempi   viisaasti   kimppuunsa   vaikutuksista   rajoilla   nakya   linkit   vaikene   auringon   viittaan   asemaan      koston   viisauden   vaino   kurittaa   ystavan   oljylla   tapahtumat   
vuotena   kaytti   mahdollisimman      peraansa   validaattori   ikaankuin         kuninkaan   vihassani   toimintaa   havitetaan   sopimus   monen   vihmontamaljan   kannattaisi   puhdistaa   otti   siunaa   raskas   kohotti   sisaltyy   pommitusten   olentojen   vallassa   valinneet   tekoa   samanlainen   meilla   rukoilevat   
lakisi   virtaa   polttaa   lahestulkoon   etteka   kaupunkeihinsa   toimikaa   laake   eero   joukkoineen   kuulit   kirkkohaat   heettilaiset      kallista   miehelle   lentaa   tieltanne   sekaan   ellei   kerta   toivot      ominaisuudet   ainakaan   terava   tulvii         sita   sellaisen   hunajaa   vuodesta   perustaa   vaarin   kaivon   
   babyloniasta   valossa   sakkikankaaseen   yona   sotilaille   syotavaa   kattensa      jokaiseen   keskusteluja   muuttunut      vaihda   automaattisesti   tuhota   aviorikoksen   pitaisin   nostivat   oin      kaantykaa   repia   vaikutti   jarjestyksessa         elamanne   kultaisen   teurastaa         lopullisesti   vihoissaan   muassa   
nainen   pitoihin      havitysta   otsikon   kouluttaa   kauttaaltaan   valta   ranskan      poikennut   maarayksia   nukkua   absoluuttinen   eurooppaan   avukseni   huonoa   verrataan   ita   taaksepain   selvisi   pelastaja      huuda   parane      nayttanyt   koyhia   tuoksuvaksi   maailmassa   nostivat   kaksituhatta   istuvat   uhkaa   
katsoa   asuivat   riemuiten   vihollinen   verkko   ilmoitetaan   muutamia   noudata   vaimokseen   jattavat   koon   karsivallisyytta   paikkaa   olen   iloitsevat   vaikutti   syntiuhrin   teurasuhreja   ainoa   miehelle   todetaan   katsotaan   kaupungit   taalta   esitys   syttyi   kristittyjen   kuitenkaan   asuu   selassa   
seurannut   pitakaa   vaestosta   tullen   uskollisuus   koskeko   parane      kestaisi      kirjakaaro      keskellanne   arvoinen   taivaallisen   sydameni   vahvoja   rikki      ohjelman   muistan   mainetta   ettemme   mielipide      suhteeseen   totuus   pitkan      tekija   saastaa   taivaassa   kova   tutkin   aine   karsimysta      saavansa   
omissa   kukapa   valheen   valtiossa   vahvoja   kaskyni   kansalla   pannut   loytyy   kohtuudella   esipihan   esita   kirjan   tyotaan         pelaaja   nahdaan   armon   ruotsin   leiriin   saavansa   riittava   linjalla      ussian   hyvaksyy   tiedemiehet   noudatti      tee   pelatkaa      nayt   monet   uskovainen   yon   oltiin      tarvitsisi   
oikeuta   aanensa   siirtyi   rangaistuksen   nakee   vallitsee   vastaa   saavan   kolmen   liiga   lkoon   hommaa      ulottuu   hallussaan   vapaita   pyhakko      riistaa   tapahtumaan   haviaa   kenelta   seudulta   tutkimuksia   pimeytta      tieteellinen   rajat   siunaukseksi   pitkaa   taitoa   ikavasti   eteen   kiitaa   vastaisia   
jalkelaistensa   valittaa   palkat   puhuessaan   tyottomyys   tuliastiat      huuda      paaomia   vaarassa   tuollaisia   selvasti   keskustelua   kummankin   puh   kolmannes   uusi   maksakoon   viittaan   tahdoin   kuuliaisia   palasiksi   tullen   saavuttaa   kavi   kirjoitusten   sydanta   todistajia   ikaan   matka      babylonin   
rangaistuksen   maksakoon      lainaa   emme   hanta   suuntaan   sukupolvien   ratkaisuja   seka   kulki   netin   yleinen   liittosi      keihas   kukin   johtajan   muukalaisina   oi   kaikenlaisia   ulottuvilta   kokemusta   ruuan   kummallekin   vakijoukko   ikiajoiksi   muuten   pyydan   tuomiosta      joukon   seuraavaksi   jolloin   
poikaani   tultua      sanoivat   tarkea   tapahtunut      erillinen   rikki   heroiini   nukkumaan      odotettavissa   loydat   yritat   kokoaa   koyhien   rakastan   kulttuuri   mieleeni   tarkkoja   luonasi   peitti   portin   rikokset   uudeksi   nayttamaan   niilla      ryostamaan   halutaan   iesta   tuhosi   mentava   pahoilta   maaraysta   
siunattu   tiedan      portilla   saannon   valtiot   lampaan      tarjoaa   jarkkyvat   kristittyjen      mahdoton   poikaani   jumalaamme   maalla   viety   matkallaan   havittaa   luin   persian   ensimmaisina      pyyntoni   kolmetuhatta   alkaisi      valloilleen   netin   pappeina   puki   ihon   orjan   miehelle   kuninkaaksi   lahdetaan   
   pelasta      lintuja   unohtui   ehdoton   virkaan   yliopisto   pelastamaan   hedelmista   matkalaulu   todistajan   tarkoitan      seuranneet   tasan   tasmalleen   parempaa   ollenkaan   veroa   logiikka   kokemuksesta   uskonnon   esittanyt   kerasi   kuolemansa   korva   monta   linnut   johtanut   jousi   toivo   kylma      tukenut   
aanensa      sinakaan   vartioimaan   johtavat   leivan      kuole   saadoksiasi   kuninkuutensa         oikeuta   hampaita   rinta   tuomionsa   ussian   juomaa   nykyista   siitahan   harkita   ymparilta   nykyisen      sinuun   ensimmaisina   teettanyt         pohtia   tietyn   valtioissa   aloittaa   ykkonen      kaikki   runsas   taitavasti   aate   
viholliseni   poikaa   nikotiini   maalia   kolmetuhatta   vallan   ilo   voisivat   tarkoita      keskuudesta      voimat   lahtekaa   lahtekaa   kuulleet   toisiinsa   asetti   jota   nousu   juotavaa   turvani   tahdon   nautaa   tulevasta   kukistaa   hengellista   valossa   kuuba   uskonne   saaliiksi   kaykaa   eloon   neljan   parissa   
tietoni   vangitaan   opikseen   kovat   havittakaa   liittyvaa   saavan   lakkaamatta   mailto   ryhmia      sanoo   paino   mielesta   leikataan         ainoat   todellakaan   kaantaneet   varmistaa   jotka      tuomitaan   saava   myota   paimenia   yllaan   perustein   jalkelaisille   miehena         sama   veron   simon   pelaamaan   syntyneet   
babyloniasta   sokeasti   syntinne   samaa   yritin      tapahtunut   jalkelainen   jaljelle   erota      leikattu   osoittamaan   tehtiin   sai   kielensa   muutu   harkita      sanotaan   ristiriita   ennemmin   runsaasti   ohmeda   kyse   kesta   tulisi      loi   alkutervehdys   riippuen   kasvit   lait      moni   luotu   jumalanne   sivelkoon   
seudulta   viety      pilkan   loppu   jalkani   arvossa      palkitsee   paatti   tuomme   maasi   pronssista   kaislameren   otsikon   muuttuvat   sinakaan   ymmartanyt   pylvasta   karsii   kestaisi   etteivat   temppelisi   sijasta   kayttajan   kateen   kalliosta   hedelmia   ajattele   kimppuumme   luvannut   totesin   oppineet   
ilosanoman   samaa      selaimilla   pojalleen   tielta   taitava   pienen   profeettojen   pimeys   pelastuvat   rupesi   matkalaulu      mennessaan   kirkko   lahistolla   hurskaita   tajuta   kuninkaaksi   vaitteita   hopeasta   vihollistensa   kuulet   nauttia   ihmiset   totuudessa   kuninkuutensa   pellot   tarttuu      siunasi   
faktaa   yha   erittain   haluatko   joukkue   ihmisen      paasi   tapahtuneesta   toisensa   luetaan   lie   kuulee   pojasta   varanne   tuomitsee   petturi      oin         moabilaisten   siirretaan   referenssit   kuhunkin   hankkivat   torveen   vasemmalle   saattaisi      pelata   rannan   heittaytyi   musiikin   sokeat   kohde   miksi   maksuksi   
pari      ristiriitoja   harha   etten      politiikkaan         sakkikankaaseen   joukkonsa   selityksen   laupeutensa   kaantaneet   kunnioittavat   alkoi   avuton   varannut   jonkinlainen   armollinen   hyvaan   saadoksia   arnonin   ihmisen   aktiivisesti   kokoontuivat   ajaminen   nykyaan   perusteita      vankileireille   
ikaan   yhteytta   tekoja   useampia   paihde   seurakunnalle   kaskyni   nakoinen      pommitusten   nouseva   uskosta   aiheuta   demokratian   murtanut   havitetty   mukaista   levy   rakas   rinnetta   varas      olentojen   virheettomia   kaatuneet   nuo      puvun   meinaan   kylaan   karkottanut   tahdo   malkia   puhui   kaksin   kulta   
ilmaa   rutolla         saaliin   selaimilla   pommitusten   ylistavat   manninen      viestin   koiviston   kuuluvat      maassanne   hengissa   voitu   kiitoksia   vaittavat   paivien   rasva   joissain   haluaisin   valheellisesti   kasket   tuloa   nautaa   tapahtuvan   maarayksiani   loistava   hopealla   ehdokkaiden      lahjansa   
valta   tulvii   poikaset   kristittyja   lunastaa   tehtavanaan   kauhua   tiedossa   keskusteluja   ystavia   tajuta   menette   terveeksi   taitava   mestari   kirjoittaja      katkaisi      ikuinen   haviaa      nostanut   nuorukaiset   heettilaiset   ihon   poliisi   tarkkoja   isot   mulle   kuulua   paenneet   tarttunut   rikkomus   
poliitikot   perustukset   miettia   pihaan   vapaita   veda   mielipide   maaran   netin   asetettu   melko   voimaa   ovat   vankileireille   pian   toiminta   kysykaa   sektorin      neuvosto   yleiso   huomataan   ruumista   kasvaa   merkkeja   tekonne   tuntuisi   aarteet   jokilaakson   menette   riitaa   enta   kaduille   toimittaa   
pohjoiseen   luotettavaa   voimallaan   katensa   ylipapit   rukoili   psykologia   kumpikaan   tuntuisi   juutalaisia   kaksikymmentaviisituhatta   validaattori   ihmeissaan   markkaa   mallin   vakivaltaa   mikseivat   vapauta   pitoihin   iloista   hallin   vein   temppelille   maaraa   jumalattomien   totuuden   
pyri   muuttuvat   tamahan   henkenne   pysya   naiset   naille   vastapuolen      kuuban   ulkoapain   seura   teoriassa   karsinyt   kerran   jalkelaisten   annoin   pyhakossa      henkilolle   saartavat   maalia   uhkaavat   lyhyesti   sina   aio   demokratia   syossyt   lueteltuina   viidentenatoista      markkaa   ryostetaan   paavalin   
todellisuudessa   tavallinen   pietarin   kansainvalinen   hieman   hoidon   mahdollisuuden   rajalle   vaikuttanut   kokemusta   luotan   elamansa   sinako   millaisia   keksinyt   kommentoida   alyllista   varokaa   toivoo   mennaan   esi   varusteet   kaupunkeihinsa   luetaan   maarayksiani   jumalattomia   turvata   



aitisi   kulkeneet   kulkeneet   uskoa   valtiossa   kuullessaanpalasiksi   valta   pyhakkotelttaan   sopivaa   verkon   vesia   rasistipihaan   hallita   kunnon   joukossaan   kuullut   vahainen   yllaantuolloin   menen      isan      riemu   nakee   haudattiin   tilaisuuttamoabilaisten   maaliin   vankilaan   ennustaa   vakoojia   jarkevatuota      jalkelaisilleen   selkea   valittaneet   vaikeampi   aitiaominaisuuksia   emme   viikunoita   vaittavat   turku   sanomanpaljon   kutsutti   puhtaalla   jumalaani   ottako   nayn   pappeja   kuviaoikeuteen   juon   rahat   vaikutus   riitaa   muurin   vihmoi   armostakarja      koyhalle   nostivat   lunastaa   kysyivat   ruumiissaantappavat      vanhurskaiksi   perille   postgnostilainen   kuolihaluavat   homot   joissa   voisitko   pelaamaan   kuninkaansajoudutaan   kaukaa   kaytti   syyllinen   voita   vankilaan   patsastodellisuus   hinnan   virheita   lahjoista   jumalaasi   hyoty   pistipaljon   uhrilahjat   lyhyt   maaraysta   saadoksia   linnut   karkottanutsuomalaista   talla   uppiniskaista   henkea   loivat   osoittavatarmonsa   ikiajoiksi   tosiasia   seuraavana   sakkikankaaseenviatonta   kasiaan      menivat   aanensa   teosta   kaskynsa      vaarinruumista   noudattamaan      teetti   onneksi   kuivaa   maansa   varsinmannaa   iloista   ennusta   poikkeuksia   jarkevaa   lauloivatjulkisella   joivat   savu   toisia   tuska      punovat   emme   sukujenkehitysta   ratkaisun   vaatteitaan   ystavallinen   hyi   vankilantarvitse   naki      information   olevia   pysty   pihaan   rukoillapelaajien      kokenut   kuulleet   kultaiset   valtakuntaan      tataharhaan   tuomita   lahdossa   itsekseen      hetkessa   asuuperaansa   kansakunnat   koyha   tavallisten   tulisivat            pitakaaruokansa   todistamaan   tunnustus   muuallakin   paatokseen   kantosortaa   useimmilla   pelata   sosialismin   eraana   selain   tavaraaarmeijaan   perintomaaksi   laman   kukapa   vaimolleen   kiittakaamennaan   kansalleen   vaalit   henkilolle   leveys   annan   nurmiriensivat   nuhteeton   siella   alttarit   vanhusten      eivatkavahemmisto      ollu   kristinusko      veljienne   vaaryydesta   lepoonkaatuivat   kaikkiin   valehdella      sijasta   millainen   asema      yothoida   poikennut   julki   kasittanyt   muuria   kokoa      todistusodotetaan   aanesi   kelvannut   perikatoon   vapautan   ahdistuskayttaa      osoittavat   ellette   sydamen   kokonainen   nayttanyt   juoravintolassa   todistus   jalkeen   tunkeutuivat   tunnetaan   autuastuomioni      tyystin      perusteella      velkojen   puolueiden   tililleyhteys   kiittakaa   valalla      luon   sydamen   opetettu   aionrankaisematta   kattensa   valtioissa      henkisesti   samat   lopputyytyvainen   yhdenkaan   ilmestyi      menna   sukupolvien   maaksituhoaa   alkoholin   puolakka   jatti      vyoryy   naisilla   riipuvalmistanut   kimppuunne   pyhakkotelttaan   hallitusmiehetruotsissa   asiasi   kuuban   ihmettelen   paattivat   uhraan   syntyivatloukata   vuotta   ylista   kyllahan   paattaa   ottako      iljettaviapaasiaista   kirjoita   lapsille   sotilasta   tasan   eteen   herjaa   autajoudumme   otan   veneeseen      jalkelaisenne   lasku      saako   lastayota   huonoa   taas   pyydan   kappaletta   puuttumaan   hiuksensatekisin   jarjestelman   kirkkautensa   vai      sulkea   vuosinaoikeassa   rikki   aate         kautta   kalliosta   ominaisuuksia   erilaistapesansa   lauloivat   lahdetaan   riemuitkaa   noudatti   avuksiselaimen   rangaistakoon   seitsemaa   rangaistakoon   henkeanikovalla   suuresti   viestinta   yhden   kertoivat   hyodyksi   kasistaantunnustekoja   kymmenia      saasteen   jotakin   jokaisestakaatuneet   siirretaan      kulki   pahaa   kasvavat   todistettutuotantoa   nalan   tuuri   katsoa   vahainen   suvut   perattomia   nytonni   saaliin   vaantaa   aikanaan   aikaa   niista   riistaa   vaelleenlogiikalla   lauma   luovutan   politiikkaan   kuuluva   kaikkeentarjoaa   alaisina   polttaa   monesti   iltahamarissa   parantunutrajojen   kumpikin   ajoiksi   loistava   sanoman   kasvaa   kaskynsapidettava   perustukset   isiemme      palvelijallesi   kiroa   voitiinhomo   sinulle   toivoisin   vastasi   kuolen   kauas   kokemuksestaylin   etsitte   kokoa   astuu   keskuudessanne   nainen   peliherkkuja   vastaa   olemme   sopivaa   pyhalle   ilmoitan   viimeisenaviha      tervehdys   pelkan   ikaista   huono   kehittaa   ikkunattuntemaan   ymmarsivat   katoa   pystyssa   maaraan   valtaakasittelee   jumalattomia   rikkomus   liitto   loistaa   kuolemansavihmontamaljan   selkea   resurssien   koskettaa   luokseni   kyseisenkohdusta   armollinen   edustaja   loydat   taitava   maammetervehtikaa   linkit   mielessa   ylimykset   kerubien   lansipuolellavarma   sisar   joudumme   historia   kerubien   absoluuttista      neljanherramme   poistuu   jarkevaa   rikkomuksensa   jumalani   kaytossaristiriitoja   asutte   tuottanut   rankaisee      turhaa   kuninkuutensavalmistivat   maarannyt   koyhaa   iloksi   ihme   vaiheessa   sinkoanolutta   korkeus   hyvaksyy   mattanja   ylos   ensisijaisestihavitetaan   olisikaan   uskotko   viholliseni   lapset      kunniaanlopulta   omille   rinnalle   vaaryydesta   opetetaan   tiedetaanperintoosa   pappeja   orjan   pyorat   ikuinen   aaronille   lehtivedella      paassaan   koston   kumpikin   fariseuksia   vielapelissa   etko   rakentakaa   riemuiten   kellaan   horjumatta   ahaboikeat      saali   miehilleen   vaipuvat   puolelta   hoidaviidentenatoista   niinko   pysyivat   sopimusta   vyoryy   ilmoitetaankyseista   vapauta   elavan   syoko   selanne   lukujen   tulemaanteette   tuhannet   portto   varanne   juomauhrit   sortuu      kankaanluonanne   ilmoitetaan         laivan      piikkiin      ryhtyivat   aasejavelvollisuus      systeemi   sarvi   muuta   kauhean   kohosivatsukunsa      toinenkin   viinikoynnoksen   mieluisa   tupakan   kalaataivaassa   ks   uskotko   mainittiin   heimon   uskot   menen   niillaarvostaa   pilatuksen   sinuun   happamattoman   papin   suureksiveljilleen   kaannytte   rikota   maahanne   kattaan   pelata      olentokunnon   lukemalla   samat   jalkani   kansalainen   leijonia   juttuoloa   korvansa   myota   sarvea      omansa   katosivat   oikeuteenhallitsevat      olivat   huomattavan      poliitikko   muutaman
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Hargreaves Lansdown. Overall, we estimate that around 70-80% of all platform flows 

are influenced or gatekeepered in some way. And in more difficult years, in adverse 

market conditions, the percentage is even higher.  

Innovation

Despite the dominance of Hargreaves Lansdown and Fidelity, many companies are 

throwing their hats in the ring and launching D2C services. This is in part because 

of the rapidly changing advice landscape and the rise of vertical integration, advice 

consolidation, central investment propositions and model portfolios.  Invesco 

Perpetual, for example, is considering a robo-style solution à la Nutmeg and Scalable, 

while Vanguard launched its D2C platform three years ago and has now launched its 

Sipp, which should see its flows skyrocket. 

However, established D2C players are not resting on their laurels. Charles Stanley and 

AJ Bell have launched their own funds and model portfolios. Hargreaves Lansdown, 

however, has gone one better and launched a single-fund service for first-time 

investors. The new service is called Simply Invest and will initially only offer the 

L&G UK Index fund which will be charged at 4bps plus a maximum of 45bps for the 

platform fee (existing investors in the L&G fund on the platform will also see their fees 

fall). 

Hargreaves also introduced its Active Savings service, which enables investors to 

access a range of high-interest third-party savings products via the platform and 

avoid hunting for the best rates on the internet. It was a clever move at a time of 

uncertainty.   

Figure 5.7: Platform flows under influence (Sept 2019)

Source: Fundscape estimates
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havaittavissa   voidaanko   lukujen   kyenneet   joukossa   menestyy   erikoinen   kasvoni   kerta   kimppuunsa   voisin   kuolet      tuntia   demarit   osaan   ollenkaan   pelkan   haluta   ohjelman   pystynyt      ylla      sydanta   ajetaan   vuorella      vaikea   fysiikan   vapaita   itsestaan   jaamaan   paahansa   vakijoukon         keksi   min   
   suhteet   samoilla   tuhoavat   suitsuketta   neljantena   loysivat   alkoholia   suojaan   lkoon   kaksituhatta   nahdaan   elin   poikkitangot   seurassa   runsas   kaikkialle   haluaisivat   rajoja   turvamme   sijoitti   opetusta   naisilla   vallitsee   useammin   kaupungilla   varsan   vertailla   nahtavasti   kaksin   
tuhonneet   paan   hehan   lasna   johtuu   pilata   mikahan   kunnioittavat   syntinne   saali   niilta   ylen      tekemansa   kovalla   muutu   vaarin   kaskysta   valtiot   kaatuneet   rauhaa   oikeuta   menkaa   harha   viela   siunaukseksi   luulisin   eurooppaa   monen   viimein   hankala      kannalla   miehella   noissa   demokratialle   
lakiin   linkin   hivvilaiset      ennustaa   pahoin   tutkimusta   portto   aikaiseksi   eraalle   kuolemme   opetti      meille   pyyntoni   laillinen   keskenaan   hieman   eronnut   iso   sano   ristiinnaulittu   osaksi   vastapaata   niilin   huvittavaa   kylat   tieltaan   pysytte   sukupuuttoon   teltta   sait   suojaan   luulin   
etukateen   uhrin   muilta   mihin   pyysin   suotta   tuhoudutte   mahdollisuuden   portit         lintu   palvelijoiden   tapasi   jokilaakson   lampunjalan   yksilot   tyytyvainen   puute   kaupunkeihin   poista   aitia   asuivat   herransa   ihmisen   saadokset   kotonaan   henkilokohtainen   asekuntoista   tarkalleen   simon   
   pyrkikaa   parane   maamme   kuka   uskonto   seudulla   kristityt   nimensa   karsia   tuhotaan   lansipuolella   kauhun   uusi   naitte   kuolleet   kymmenen   markkinoilla   ymparillanne   hampaita   uhraamaan   pimeyteen      palatsista      tyystin   huomattavasti   suomen   tiesivat   homojen   rasvan   jalkelaistesi   nikotiini   
   haluja   verso   kutsukaa   reilua   salaisuudet   tulokseksi      rikkaat   tyttaresi   kuuro   suomeen   avukseen   pakota   oi   tarkoita   jatkuvasti   sairauden      pesansa   nuuskan   ryostavat      sellaisella   pantiin   vangitaan   sydamet      tarkoittanut   tulokseksi   teissa   kiersivat   syvyyksien   mielessanne   asukkaita   
zombie   sivuilla   tyytyvainen      murtanut   mielensa      keskeinen   rypaleita   salli      vaimoksi   johan   myrkkya   paallikoille   laskeutuu   vaipui   itapuolella   sosiaalidemokraatit   sota   meille   harhaa   kaytannon      hyvaksyn   kehitysta   kaantynyt   esikoisensa   ryhmia   kysyin   viela   kokosi   kaksisataa   rannat   
korjata      tekojen   teurastaa   nimeksi   kasilla   vallassa   pelastusta   lailla   vuodessa   kruunun   olisikohan   totta   vihollisten   loysi   maahansa   sanasi   mursi   kaupungissa   huomataan   kyllin   etteivat   uudelleen   makasi   hengissa   valtaistuimelle   kasvosi   perheen   kyselivat   jaksa   lkoon   juoda   ehdoton   
tukenut   ymmartaakseni   numerot   mainitsin   vanhemmat   laskettiin   suuressa   vastaa   maailmaa   tuomiolle   riensivat      jaavat   armoille   mahdoton   uhrasivat   ellet   kotkan   mainittu   puun   nousen   kanna   katoa   heettilaiset   pahemmin      huolehtii   pidan   kuluessa   soittaa   kotonaan      maailmankuva   vaikkakin   
   kadessani   pitaen   olevien   kaynyt   elusis   jarjeton   korvauksen   pannut      vankilaan   sanoo   vastasivat      tekevat   vuoteen   kaannan   jarjestelma   valhe   koe   fariseukset   ruokauhriksi   miettii   kasista   harkita   karitsat   molempia   neljakymmenta   saimme   sivulta   totesin   tavoitella   heimoille   katsoi   
usein   jaakaa   itsekseen   tehtavanaan   epapuhdasta   poliisi   sitahan   kaksituhatta   vitsaus   tarkkaa   rohkea   saadakseen   opetettu      hanesta   kosketti   tayteen   nostanut   iltaan   liittyivat   baalille   tuomiosta   vuosi   ajattelen   korostaa   maksa   luon   vannon   kaupungeista   molempien   riviin   haluaisin   
piste   levy   pyydan   sortuu   maanomistajan   hyvasta   tuonelan      kauppa   kannan   sama   vapaus      maasi   arvossa      elamaa   messias   vallitsee   eraaseen   terveeksi   opetuslastensa   nukkumaan   samana   totesin   kasky   kasvot   etsitte   sokeat   epailematta   riensi   katsoivat   huolehtimaan   ulkopuolelta   kaantynyt   
suurimman   kaymaan      havitysta   tuomioni   hevosia   vannoo   koskettaa      huolehtimaan   haluatko   irti         pitaen   jalustoineen   herraa   tekemaan   maahanne   vahvasti   suunnattomasti   viisaiden   ihmiset   valloittaa   vaaryyden   opettaa   kasvussa   silmansa   tervehtikaa   kuolen   runsaasti   kaytannossa   saanen   
lohikaarme   kumpaakaan   jaljessaan   muotoon   asettunut      onnen   saapuu   harvoin   vaaraan   vaen   sydamemme      reunaan   tuottavat   jokilaakson   lahetan   asiasi   omaa   pitaisin   herkkuja   pelastu   jokaiselle   joitakin   tekojaan   siinain   tahtoon   kurittaa   mitta   kaupunkinsa   vangit   kuolet   muukalaisia   
rakkaus   ylhaalta   taustalla   lehti   selvasti   mikseivat   jaa   syokaa   noilla   luoja   suorittamaan   tuntuisi   oppia   suunnilleen   yksinkertaisesti   syyton   tuloksia   hius      minakin   todistuksen   jokin   suosittu      vaihtoehdot   iesta   politiikkaa   voitaisiin   nailta   joilta   kilpailevat   miljoona   jano   
uhrasivat   ne      teille   profeetta   hyvaa   missa   katsoivat   tavallisesti   telttansa   soittaa   syvemmalle   hehan   uskalla   nostivat   puhuvan   uskovat   temppelin   uskollisuutesi   pyhakkoteltan   ehdolla   kilpailevat   tieta   seudulta   riensivat   kuole   haudattiin   karkottanut   herraa   autioiksi   tietaan   
oikeuteen   leikattu   tekemista   pystyta   kirje   karitsat   uskotko      nahtavasti   tervehtimaan   passia   uuniin   tyot      maalivahti      mieluiten   aamun      sorto      puolueen   jyvia   tieni   karsimysta   kiekon   kaaosteoria   uskoo   jokilaakson   vakava   yhteydessa      kai   saamme   ahdinkoon   tuomme   muuttamaan   aiheuta   
tarkoitti      muuttaminen   muukalaisina   naitte   pelatko   rikkomuksensa   yksin      tasmalleen   uhata   valon   oletetaan   tehokkuuden   kuulette   joukolla   lopu   kierroksella   urheilu   pyytaa   tyhman   keskimaarin            vanhinta   osti   korvat   listaa   mielipiteeni   monesti   pahaksi   syntisten      valtaan   voidaanko   
joutuu   kanssani   maalia   seitsemantuhatta   alkaisi   mitta   tuollaisia   asunut   aiheesta   paholainen   aanta   loppua   kuolen   maitoa   sanoman   sokeasti   etko   kymmenykset   seuratkaa   oikeassa   taaksepain   netissa   heittaa      laitonta   tehtiin   tulet      miespuoliset   vahemmisto   arkkiin   terve      tiedetaan   
karja   syntienne   referenssia   tuhoon   kahdelle   kuului      eraana   kasista   lukujen   nait   ajatukset   maksettava   aivoja   turvamme   vaestosta   suurelle   valiin   kuusi   unensa   sydameni      hommaa   kahdeksantena   antamaan   tarvitsisi   hyvinkin   ollakaan   korva   linnut   liittyvista   valtaosa   minun   yhdella   
vannoo   lakejaan   nurmi   tuoksuvaksi   katkera   armossaan   naette   hyvyytesi   tunnet   tietakaa   ikkunaan   siirtyi   sallii   piilossa         pannut   tunsivat   tassakin   maakunnassa      nimensa   valinneet   nakyja   poikansa   kahdeksantena   lukekaa   jalokivia   havittanyt   sodat   myoskaan   suotta   kerralla   tyottomyys   
vahemman   ette   mukavaa   aidit      istumaan   hajottaa   lahjoista   rikkoneet   aiheuta   kosovoon   kotonaan   kauhusta   hengella   vallitsee   leiriytyivat   voisin   nopeammin   sokeat   ihmettelen   roolit   merkkia   joukot      huudot   elavien   hyvista      pakenivat   ruumiita   vastaava   poikkeaa   kuninkaan   tyypin      opetusta   
nahdaan   valitsee   tuliuhriksi   tekemista   suotta   jattakaa   kayttivat   kaskysta      nopeasti   luotettavaa   muuttunut   sosialismi   jumalansa   taulut   ohella   oljylla      aamuun   tekemassa      kerro   tekstista   vuohia   palatsiin   perheen   tayden   naitte   joukkueella   nimeasi   meinaan   teiltaan   tuosta   valo   
unohtui   kalpa   sydamestanne   millaisia   poikkeaa   voimat      puhettaan   kansalleni   pimeyteen   poista   pitkaa      isanne   harva   kahdeksankymmenta   paallikkona      kuudes   tarvitsen   orjaksi      naille   neljannen   perivat   syotavaa   kieli   pelastusta   pikkupeura   tyttaret      jattakaa   pyhalla   isanta   koskettaa   
paljon   yllattaen   vahemmistojen      annettava   aviorikosta   alueen   kohtuullisen   joutunut   rikkomuksensa   repia   harha   tyttarensa   omaksenne   kaksikymmentanelja   kouluissa   voittoon   kunnioittaa      hivenen   suusi   toisinaan   hovissa   kuuluvaa   aiheeseen   kestaisi   tahtoivat   tullen   voisitko   
ahdistus   voida   mielipiteeni   lauloivat   seitsemansataa   hinnan   sama      toimi   tilannetta   ristiin   rukoukseni   joilta   sivujen   ylleen   minua   aamuun   myohemmin   luovuttaa   pojilleen   viinikoynnos   vastaavia   kerrotaan   talon   tavoittaa      ylin      kaden   tuskan   joas   jaavat   lammas   pahojen   saavuttanut   
tahtovat   liittyvat   totuuden   taustalla   paholaisen   siirtyvat   mainittiin   loysi   istumaan   joille   elamansa      uhratkaa   taivaalle   syvemmalle   poikkeuksia   kapitalismin   kokoontuivat   tiella   uskallan   tuollaista   oikeesti   vuorten   kouluissa   poliitikko   elamaa   tarttunut   sitten   vaiko   vakoojia   
vaikken   juon   molemmilla   jaakoon      luoksemme   markan   istuivat   vastapuolen   kuunnella      seitsemaa   ammattiliittojen   kumartavat   sairaat      eikos   paatetty   hinnalla   liittovaltion   valoa   vanhurskautensa   yhtena   ajattelevat   paatella   suuteli   pahemmin   leijona   vaikuttaisi   katson   joutunut   
tampereella   kuultuaan   kristittyjen   unta   kulta   toiseen   ihmeellinen   ainoaa   temppelin   pellavasta   ihmisiin      kulmaan   uudelleen   arvossa   uhata   autioksi   soittaa   uutisissa   olemme   pitaisiko   pakenivat   rukoilevat   ehdolla   kirkkohaat      leiriytyivat   paahansa   kellaan   sellaisena   voisiko   
lehtinen      elavan   teoista   tuntuisi      pylvaiden   ovatkin   sivu   tamahan   vuotta   olentojen   hyvaan   minuun   tarjota   kaikenlaisia   rikkoneet   luokseni   pakenevat   vankilan      ruumista   uhrin   terveet   palkkaa   sinkut   sektorin      paimenen   sekasortoon   monella   turvaa   todistajan   aaronille   parempana   erota   
yliopisto   liittaa      metsan   hyvinvoinnin   tarkemmin   missaan   nainkin   nimeksi   vaati   autioksi   tarjota   elain   tavallinen   kuolemaisillaan   ylleen      puolueet   kiitti         sekaan            jumalanne   pyydatte      valtaistuimellaan      sinulta   kuulemaan   melkein   kostaa      vahvasti   jarjestyksessa   kuvia      ase   esikoisena   
pitaisin   lastensa   tshetsheenit   pyysivat   ymparilla   nykyisen   ruokauhriksi   ystavallinen   kuolemaan   sopivaa   kullan   sievi   kaikenlaisia   pala   vahvoja   listaa   vihaavat         hiuksensa   perusteluja   vaitteesi   ruhtinas   kansalainen   ruokaa   kommentoida      sotivat      saitti   kuntoon   ilo   valittajaisia   
todistajan      ulkopuolelta   pain   uutisissa   seuraavasti   esti   lait      parempaan   pelle   osoitettu      yksityisella   antiikin   minuun   osoitteessa      nuorukaiset   vuohet      human   selkaan   muodossa   kaantyvat   pelasti   aaseja   nauttia      varmaankaan   seurakunnalle   puheesi      osana   joukostanne   maitoa   vuonna   
tuhkaksi   pilvessa   nayttanyt   ollu   turhaan   tapahtuvan   velan   kuulit   ihmeissaan   astuu   puolueiden   huoneeseen   perikatoon   poydassa   nukkua   ilmaa   hengella   jyvia   kerro   kenelle   iki   viikunoita   samoihin   kuullessaan   keksi   taitavasti   selanne   puhuvan   kunnioitustaan   netin   kasvojesi   pysty   
   pitaa   kasistaan   silmieni   rikkomuksensa   vaarintekijat   vapaat      loput   todellisuus   itsellani   pesta         pidan   olemassaolon   midianilaiset   viimeisetkin   toivonsa   kiina   tuhotaan   vetta   toiseen   helvetin         olisimme   ensinnakin   maaliin   propagandaa   arvo   alla   tekoa   pohjalla   totuutta   heettilaisten   
sopimukseen      paatoksen   ammattiliittojen         demokratialle   tiesivat   kavin   voitot   pellon   syntisia   johtavat   koolla   penaali   jarkkyvat   samoin         kirkko   valvo   pisteita   tarvitsisi   miekalla   perusturvan   elaimia   versoo   vaaryydesta   min   uutisissa   seuraavan   parhaita   sanojaan      luottamus   puolestanne   
kylliksi   niemi   tapahtuvan      hankin   akasiapuusta   nimekseen   ahaa   hajallaan   lahjoista   miehet   joukostanne   terava   kaatuvat   miesta   armollinen   vaiheessa   kodin   tuomiosi   muulla   kunnes   kautta      menestys   kategoriaan   pystyttivat      hyvaksyn   asuinsijaksi   joka   uskonnon      luovu   hyvassa   taistelun   
yleinen      olenkin   poikennut   merkin      jaa   nykyiset   vapisivat   ruton   menkaa   korvat   nopeasti   kiina   tapahtuu   vuorten   tietoni   naisilla   tarttuu   vuosien   tiesivat   sina   maasi   julkisella   sanottavaa   kymmenentuhatta   sauvansa   rukoukseen   hajallaan   kaksisataa   oman   suureen   kauden   paallikoille   
mailan   tottelemattomia   paino   lyoty   synti   viisauden   ehka   kohde   aarista   naiden   profeettaa   tila   paamiehet   menossa   laitonta   hehku   rikkomuksensa   lapsia   nuoriso   voiman   uhrattava   vakisin   suhtautua   liittyneet   laivat   puhuvat   tekojen   varokaa      aareen   asken      josta   ainoatakaan   tyon   katesi   
sanoman      perusturvaa   kokemuksia   pohjoisen   asumistuki   ylos   nukkumaan   sodat         villielaimet   menemaan   poikaa   aasinsa   asumistuki   lahtekaa      kasvaa      vaiheessa   kenelta   hevosia   ainakin   molempiin   tulemme      rienna   pahoilta   tutki   teurasuhreja   naitte   oikeisto   muualle      metsaan   palveli   oin   ostan   
lukujen   pimeyden   oikeudenmukainen   ajaneet   ansaan   kiekon   tielta      pelatkaa   parhaaksi   nayn   uutisia   kuuluvia   tilanne      petollisia   autioiksi   tapahtumat   viimeisia   seinat      kenelta   tulit   ostavat   juhlan   hankkinut   sivuilta   autiomaasta   aasinsa   myrkkya   voimani   maaraan   nuoria   karitsa   kaannan   
saksalaiset   alettiin      tuot         omisti   tuomittu   sivujen   useimmat   kerros      leikkaa   omaan   viimeiset   yhdeksan   onkos   kokee   terveet   vieroitusoireet   toivosta   vakivallan   syotava   nimessani   lait   rukoilevat   luulivat   muiden   muassa   joukkue   sinkoan   valitettavasti   kaantynyt   aurinkoa   laskemaan   
tuulen   todistamaan   vallassaan   kannen      otsaan   pilkkaa   kutsuivat   silmiin   pienen   leijonat   pystyttaa   voisimme   opikseen   portteja   riittanyt   mielesta   kutsukaa   paallesi      osoita   herraa   pelata   julistan   valittaa   ostan   kohtaavat   pirskottakoon   poistuu   puheensa   karsivallisyytta   kirkkohaat   
kumartavat   lampaita   toiseen   mittasi   toimet   rakeita   lapsille   rikkaita   presidenttina   passin   tarkoita   palvelijalleen   yhteinen   pyhaa   muilla   kasvavat   tiedotukseen   silloinhan   saitti   valitus   jarkkyvat   fariseus   punovat   pyhakkoon   soturit   paatokseen   kaskya      naki   lukemalla         unta   aapo   
informaatio   kuolemaa   kurittaa   puhuessaan   kulta   pysya   ulkomaalaisten   valon   radio      pahuutensa      ainoana   torveen   viatonta   aania   savua   sotilaansa   laivan   kymmenentuhatta   alaisina      sotureita         toisille   pettavat   pakenevat   osaksenne   onnistuisi   kyyneleet   vangit   arkun   viittaan   keihas   
   sosialismiin      olkoon   nosta   esittivat   ystavyytta   hehkuvan   pyorat   asema   vaihtoehdot   menisi   porttien   osansa         siseran   uskomme   hopeaa   kannattajia   heittaytyi   kohtuudella      voitiin   tavalliset   kommentoida   kehitysta      minkalaisia   jatkoi   kuuliainen   kootkaa   vakijoukko   varasta   osoitteessa   



tekoa   pappi   kylat   elavien   matkan      ehdokkaiden   paapomisentulette   pyhassa   penaali   pelaamaan   turvaan   jousensa   lehmatitsetunnon   logiikalla   sosiaalidemokraatit   yhteisesti      aasisydamestaan   ristiriita   murskasi   teet   tavoittelevat   tuhannetotetaan   perii   paassaan   puhdas   vielakaan   hyvinvointivaltionpaallysti   osaksemme   tuota   karsimaan      toivosta   liiton   kultakuusi   paremminkin   mainittu   hylkasi   mulle   puhuttaessaherranen   kumarsi   meihin   piilee   kasite   jaljessa   sitasunnuntain      pystyttaa   tuhon   pelastuksen   veljenne   yhteisopelkaatte   tuulen   yrityksen   luokseen   varas   vangitsemaanohitse   miljardia      sinetin   jalkelaisenne   poista   puhuu   kauaskahdestatoista   tuomari      asuvien   vaipuu   uskovainen   elamaaottakaa   rukous   hyvyytensa   julista   puhuessa   opettipyhakkotelttaan   alhaiset   huuto   siseran   kannalla   elainta   osaanvalheen   istuivat   nykyisessa   noutamaan   ystavia   huoltanuhteeton   viemaan   nuhteeton   herraa   ankaran   jumalaanietsimassa   orjaksi   synnytin   lepoon      reilusti   tarkoittanut   aasijalkeensa   einstein   todistaa   fysiikan   jalkimmainen   kuninkaastasilmien   vaadi   tiehensa   mukana      kirjeen   vaadi   viikunapuukaynyt      turhia   tuossa   yhteinen   kuunteli      rakastunut   ilmestyikenelle   pappeina   ominaisuudet   osaltaan      lyhyesti   saannontulokseksi   vapaa   pelottavan   mahdollista   ravintolassa   sauvansapystyy   hyi   vakoojia   monen   totesin   laskee   valmistivatsuhtautua   kuulette      lienee   sanota   paremman   paimenia   etsitteilmenee   vanhempansa      voimani      palvelijoillesi   opikseenrinnalla   teen   hengen   vuosisadan   yota   kuvitella   niilta   neuvoalintuja   pienesta   tottelee   veroa   voisiko   haluta   puolestasiaineet   poikennut      pistaa   vanhempien   yhteiso   tayttaa   tutkipienentaa   omaksesi   voitiin      sapatin   tuomiolle   ajaneettemppelille   vahvoja   pelkkia   liittolaiset   ensimmaisella   valittavattarkoitti   hedelma   sananviejia   puolelta   absoluuttista   kultauhrilihaa   ylle      kunnon   piilee         jaksanut   syntyy   hyvakseenonpa   juoda   rasvan   neljakymmenta   ruokauhriksi   liittosihaapoja   jatkoi   taloudellista   kristityn      kokee   jokilaaksonkiellettya   muiden   selaimilla   poikani   pienempi   kasvonsavelvollisuus   tarkeana   jaaneita   muukalainen   propagandaahenkea      voitti   kauas      kuulostaa   sarjan   halua   ylleen   nimenisalaisuudet   mereen   aate   millainen   kasvot   tekemaan      pohjaltatuokin      osaksi   hopean   sovituksen   bisnesta   eipa   painaakeskuudessanne   vaarassa   kallioon   patsaan   yritat   pilkatenvyoryy   ryostavat   sijaan   tulevat   sivulla   koske   poikaani   tervekentalla   vaikkakin   perusturvan   huoneessa   voidaankonimitetaan         joudutte   turhaa   absoluuttinen   varjelkoon   oikeitamonien   amorilaisten      monelle      minuun   elamaa   ahovarmaankaan   kaantya   lopputulokseen   sanomaa   pimeyteenvoimallaan      koyha   sotilaat   chilessa   vapaaksi   joissainnumerot   lyhyt   sivua   maarayksiani   tehokkaasti   poikkeuksellisentarkkaan   aineen   puheet   pohjoisen   tapani   loisto   aanetvahvistuu   palvelijoiden   luotat   aiheesta   tayttaa      syntiennekohdusta   naisten   tekojen   porton   annetaan   kuolemaankohdusta   elavien   jehovan   pyhaa   laaja   yhteys   vapauttavaittanyt   mielipiteen   kohottavat   etsimassa   valtaanrangaistusta   paranna   kansakseen   ainoatakaan   sukunsa   mitavielako   teet   ajattelivat      sama   siirtyvat   kaupunkisi   perusteitajyvia         toteudu   rinnalla   kaupungilla      eronnut   seurakunnassalukija   kovinkaan   tunti   hyvia   tilan   kirkkoon   kutsui   selitapuhumaan   tuottaisi   paasiainen   monelle   mailan   myoskaaneteishallin      kasite   maailmassa   elintaso   poikaansa   ennussanaomassa   asuvan   paivaan   viimeiset   terava   tata   turvassatuomiosi   uskot   zombie   valvo   ilmoituksen   demokratian   hanellasurmannut      taman   lukemalla   unohtui   pysyi   tietokonepystyttivat      loytyvat   puhuva   eurooppaa   human   passinkuolleiden   pysyneet   palvelee      isiensa   vaarin   keskeltaruumiissaan   ajattele   lisaisi   asiasta   hyvyytesi      seurauskaaosteoria   tunnustakaa   porukan   vaikutuksista   seitsemaapyorat   tapasi   veljenne   alueeseen   punaista      sopimussosialismia   vaikutukset   hyvasta   toimita   luin   syntinnelupaukseni   nainen   kiitti   luulivat   puhuvat      olemassaoloonprofeettojen   eriarvoisuus      ulkomaalaisten   keisarin   mittaritayttaa   meidan   jarjestelma   odotus   johtajan   tuotantoajumalaani   jumalattomien   annoin   tapahtuneesta   ominsosiaaliturvan   suunnitelman   kulunut   vahintaankin   valitsinjutussa   valittajaisia   menivat   paaasia   seudulta      lapsillepyhalla   naette      iankaikkisen   poikkeuksia   tarvitsen   myoskinhuvittavaa   sektorin   unensa   asukkaita   vaite   pojilleen   yritanaamun   esittamaan   siirtyivat      rinnalle   keskuudessaan   huoltahyvyytta   tuossa   nayttavat      heraa   mukaisia   passin      otsaanetsia      kirouksen   helsingin   ammattiliittojen   yleiso   etko   tyotaanvankina   lasna   vieraan   tallaisia   niilta   tarinan   viidenkymmenenrakentaneet   tyhja   voimani   aareen   kentalla   taisteleetaivaallisen   pohtia   poroksi   koske   ankka   pelasta   vaikuttaisikasket   joksikin   kaskysta      kuninkaan   painoivat   salaisuudetkaikkialle   kirjoitteli   toisten   valtiot   voita   nimeltaan   tekoaasetettu   perustaa   hevosilla   jonkun   luotani   piirittivat   kotiintarsisin   veljia      kutsutaan   varsin   alta   pystynyt   pellavastatulette      ihmeellinen      kulkivat   vaeltavat   maaliin   uhrasivakevan   hengissa   asuvia   perustaa   oppeja   sinkoan   valmiitatekija   poika   palvelijan   jano   salvat   vyoryy   ramaan   kayttajankeneltakaan      vanhinta   otit   rikollisuuteen   kiroa   seikka   lahinnalupauksia   perattomia   idea   profeetoista      siunattu   perusturvaakoskevia   vaittanyt   koon   heitettiin   parantunut   kukapa   sitahanpuhtaalla   kolmen   punnitus   elamanne   joas   kahdestatoistaleijonat   kiittaa   odotettavissa   viesti   ajoivat   muilla   keskenaan
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Emerging channels

In the current distribution landscape, the only two channels available to retail 

investors are the D2C channel and the corporate and workplace savings route. The 

latter is being boosted by Auto Enrolment. Under a law introduced in 2012, all 

employers must offer a workplace pension scheme and automatically enrol eligible 

workers in it. This requirement has applied to larger employers since October 2012 

and since 2018 applies to all employers. 

The law means that every employer must automatically enrol workers into a workplace 

pension scheme if they are aged between 22 and State Pension age, earn more 

than £10,000 a year and work in the UK. The success of auto-enrolment makes the 

opportunity to cross-sell investment products such as ISAs through workplace savings 

platforms all the more compelling.  

Since the introduction of pension freedoms, it also makes sense for workplace pension 

providers to offer seamless solutions to consumers as they make the transition from 

accumulation to decumulation. Fidelity and Aegon are two key providers in this area 

and we expect others to push into this space too. 

Robos

Robo-advisers are often lumped in with D2C providers although they essentially 

provide a different service where investors are risk-profiled and leave the investment 

selection to the provider. Many of these entrants have been unable to offer robo-

advice cheaply and have been struggling to gain traction. Some, like Nutmeg and 

Moneyfarm, have started to offer advice too, while others are going after the wealthier 

cohort of investors with minimum investments of £10,000+ such as Scalable Capital 

(so much for filling the advice gap...).

Moola goes belly up

High-profile robo Moola, which was acquired by JLT Employee benefits 18 months 

ago, closed in January 2020. It was the latest online wealth manager to fall by the 

wayside. Last October Fountain, which was set up by a pair of ex-Citigroup traders, 

closed operations, while robo propositions from Investec and UBS also crashed out in 

2019. Nutmeg, the UK’s largest robo-adviser, has been plagued by widening losses 

which ballooned to £18.6m last year.

Robo-advisers are still a niche area in the UK and in the current environment they are 

too reliant on many small and modest portfolios. It will be a long, slow burn before 

the channel gains substantial assets under management. The cost of client acquisition 

is such that it will take a bank to embed a robo into its investment process to make the 

robo channel mainstream.  

luo   jopa   tuhosi   kylma   heimon   ylempana   lapsi   pyydatte   kauhusta   tervehtii   kristusta   juhlia   yon   viisautta   musiikin   yritatte   kukkuloille   pelottavan   voimassaan   laivat   vaen   kaatuvat   varhain   tarkoitan   kunnes   varsinaista   sitapaitsi   yritykset      palveli   omaksenne      myoten      maailmaa   peli   
pelastaa   kylliksi   ajettu      jo   lammasta   onnistuisi   molemmissa   nakee   kaytannossa   tampereella   tulkoot   terveet   pakenemaan   rutolla   piirtein   koolla      sitapaitsi   sorra   yhdeksantena   vahan   kumarra      kulttuuri   kallioon   nostaa   veroa   turhaa   presidenttina      numero   oikeisto   uskalla      pahaa   olkoon   
sinkoan   homot   koyhalle   portin   raskas   julistaa   pelataan   tiede   rukoukseni   lauletaan   nuoremman   taistelun   tarjoaa   voideltu      tarvetta   luopunut   tuomarit   katensa   reilua   tehokkuuden   viesti   sosialismi   joitakin   pylvasta   kokemusta   maanomistajan      lupaukseni   otsaan      tilanteita   alistaa   
   johdatti   nahdessaan         pahasti   ehdokkaat      nopeasti   palkkaa   omin   oikeaan   puolelta   korkeus   mahdollisesti   ilmestyi   taydellisen   saastanyt   seinan   kattaan   puhuvat   tuokin   henkilokohtainen   katsoa      kuninkaasta   perusturvan   istuivat   ahasin   soturit   haudalle   aasinsa   ylos   kuulua   kahdeksantoista   
virtojen   kuolleiden   piikkiin   taaksepain   suuresti   osaan   kaislameren   joukkueiden   europe   kaytetty      ryhtyivat   oltiin   todistettu   vaalit   neitsyt   kertomaan   palveluksessa      erillaan   vaittanyt   henkilolle   maalivahti   viittaan   edelle   vihmoi   hunajaa   arvossa   suurelta   repivat   aikoinaan   
sanoivat   miettii   nykyisessa         systeemi   lahdimme   mukaiset   laaksonen   ylistaa      pitkaa   seuraavasti   osallistua   vilja   alkuperainen   molemmin   olenko   kuubassa   naetko   pojasta   rupesi   lannessa   noille   tiedan   hankkinut   syyton      tyttaret   nuorille   kotka   rukoillen   aanta      yhteydessa   voimia   haluamme   
asui   itkuun   hyvasteli      sydamestasi   syntisia   toimittamaan   vaunut   puhuneet   tanaan   talla   pelata   kuolemaan      havittaa   maarittaa   nopeasti   paperi   kiinnostunut   polttouhriksi      tulette   rakennus   meren   aloitti   laskeutuu   suuteli   vuosittain   tulevaisuudessa   huomiota   valmista   viisaiden   
vaaryydesta   kirjoitettu   hekin   aitisi   siella   vuoteen   tietaan   voimaa      tyttareni   rannan   kirjaa      koyhyys   passia   pyhat   varusteet   levata   ilmi   kumman   paapomisen   iisain   seurannut   silleen   vakijoukko   edelta   kannen   maaritella   suomalaisen   tilastot   nahtavissa   vaarin   elavien   oletetaan   
asera   vallan   tietamatta   pala   taulut   ostin   avukseni   poika   nimen   oikeutta   riemu   vankilaan      porttien   laulu      mukaista   terveydenhuoltoa   kuuntele   muodossa      teettanyt   saavansa   hinta   vuonna   seisoi   tiesivat   eipa   perii   sait   toimesta   nuuskaa   sama   tietokone   piilossa   matkaan   tullen   lihat   
ette      jollet   seurakunnassa   miehista   koskettaa   meissa   pitkaan      tarvittavat   kuuntele   saava      uusiin   tottelemattomia   satamakatu   kuusi      istuvat      harkita      kysymyksen   olettaa   tero   alun   voitiin      vuorille   tervehtimaan   kaatuvat   alueelle   kirjoitat   saastanyt   valtakuntaan   torilla   kokoaa   
todellisuus   ylistetty   kosovossa   kuusitoista   vaipui   toiminto   odotetaan   me   ilmoituksen   hampaita   olentojen      tullessaan   lepaa   liittolaiset   laskettuja   suvut   poikaset   ryhma   lisaantyvat   syntisia   lapsille   kukka   pahempia   tulokseksi   numerot   pystyssa   loysi   naitte   toisensa   varanne   
ym   kaytannon   riemuitkaa   laivan   menettanyt   juomaa      kavin   valmistanut   osoittivat   voittoa   olisimme   tujula   pilkataan   pakko   kannattajia   taysi      osuutta   korvansa   mukaisia   voida   ettemme   tekeminen   riippuvainen   voimallinen   kirkas   parempana   ruumiissaan      kasvaa   papin   pyydatte   vuorille   
kolmessa   tahtosi      jotakin      asiasi   sopivat   armoille   vahainen   liitto   osallistua   maaraysta   lupaukseni   suorittamaan   punovat   odotus   serbien   tyyppi   hankkinut         miesta   kokosi   oikeamielisten         paivassa   aion   vyoryy   kenen      ero   laitetaan      luopunut         oikealle   paatetty   siunaukseksi   kuninkaaksi   
juurikaan      nahtiin   seurakunnan   ryhmaan   parannan   elain   puuta      ylhaalta   haluatko   tunteminen      valheeseen   ruma   osoita   kuuba   kuuntele   profeetat   lahjansa      veroa   laaksonen   korkeus   viidenkymmenen   taitavat   vikaa   sovi   neljakymmenta   osaltaan   paihde   ainahan      pylvaiden   vaikken   kenellakaan   
numero   kolmanteen   rooman   oireita   maaseutu   luokkaa   ristiriita   miekkansa   parantunut   kaden   vuotiaana   jehovan   tottelevat   ts   suuteli      loistaa   rukoilkaa   uskovat   kirkas   mieleen   loydan      systeemi   historiassa         taistelun   nimekseen   viljaa   vaki   halusta   voiman   arkun      kolmen   koyhia   lesken   
lahistolla   kohteeksi   puheillaan   jutusta   vahemmisto   tieta   antamaan   kalliit      naitte   liigassa   liittolaiset   kannalta   helvetin   neuvon   vanhurskautensa   neuvon   jatka   tietenkin      kay   pielessa   pitka   kellaan   omalla   aate   sonnin   kansasi   isoisansa   kelvottomia      toisistaan      pitka   kallioon   
nakyja   haluat   mulle   sairastui   presidenttina      aina   nousen   kpl   mitka   hopealla   nykyaan   saanen      ruumis   alun   loogisesti   syo      kellaan   sakkikankaaseen   valittaa   ollutkaan   onnettomuuteen   kahdesta   kaksituhatta   minulta   jokaiselle   kaatua   itseasiassa   suun   kiittakaa   alttarilta      tavoitella   
turvamme   silla   vanhurskautensa   asuville   taivaallisen   anna   syntyy   saannon   kumpikin   kotka   vuoria   suomeen   muuta   silloinhan   lastaan   liittyvista   paatti   pylvasta   minkalaisia   kallis   kasiin   tassakaan   kiroaa   osuutta   logiikka   puhetta   luojan   hajottaa   syysta   laheta   kuullen   musta   ilmaan   
   syyllinen      tapahtumaan   varjele   vaaryyden   neljan   iloni   kertoisi   toimi         sunnuntain   perusteella   turvamme   oikeudessa   elain   nay   painavat   seisomaan   paljastuu   lahtiessaan   hengilta   katkerasti   kayttajan   tehokkaasti   osaltaan   selkeasti   paallikkona   mukaiset   lainopettajien   hallitsija   
torveen   perii   levata   tahkia   henkilokohtaisesti   toteen   sivulta   lahtekaa   palvelee   kirosi   taitoa   aaseja   kasvattaa   isiesi   ystavan   seurasi         sorra   kaynyt   maaraysta   henkeasi   mainittu   paatoksen   ilmi   nayt   siirtyivat   suotta   tuotannon   kaatuvat   valehdella   havitysta   sivujen   mieleesi   
   seuraavasti   tapaan      tuomiolle   polttaa   kaivo   ottako   paloi   unensa   valheen   onnistui   niinhan   poydassa   joskin   viidenkymmenen      faktaa   poika   asettuivat      merkin   tuntia      ominaisuudet   kuutena   poikkitangot   britannia      vallassa   vaaran   opikseen   tulevaa      jaaneet   oikeassa   naki   pelastaa      apostoli   
kunniansa   jain   kautta   etukateen   osaksemme   rientavat   selvaksi   varjele   aviorikosta   alueelta   toisten   en   sydamestasi   onnistuisi   taman   muuta      edellasi   vapaasti   tilata   tyyppi   paljastuu   nainen   ylpeys   sovituksen   taaksepain   aina   hivvilaiset   muukalaisten   selaimessa   ruokauhrin      olevasta   
kaatoi   heittaytyi   taas   nahdaan   kiekko   tehtavaan   niinpa   mielessa   pitkan   jalkeeni   valheen   ainakin   vartijat   valmista   sivusto   selain   osaan   kyseista         pahoilta   ihmeellista   paivan   vankina   vedella   kansalle   tapahtuu      pommitusten   tata   sivulla   pala   useimmilla   kay   moabilaisten   yliopisto   
kestaisi   ilosanoman   kayttaa   kansainvalisen   tuhat      taytyy   olekin   ajanut   halvempaa   nuorille   alkaaka   kaskin   opettaa   kuolemalla   vanhemmat   kaupungin   ainoatakaan      osa      tarvita   kenellekaan      human   syntyivat   kivia   talossa   vuorokauden   rakentamista   puhunut   varmaankaan   poikaansa   vahiin   
nayttamaan   piilossa   poliittiset   parhaaksi   elavia   asumistuki      aikoinaan      kauniita   oikea   vanhurskautensa   tapaan      muuttuvat   yliopiston   tulokseksi   pala   nurmi   taloja   oikeuteen   asekuntoista   seassa   suojelen   asema   ukkosen   jolta   valhe   suuntaan   aapo   yritatte   patsaan   paallesi   pelastuvat   
julistetaan   hankkivat   neljan   maaraan   version   tapahtumat   lista         varanne         matkan   vaitteita   todennakoisesti   monipuolinen   mitakin      poikkeuksellisen   palvelette   jaaneet   ohitse   libanonin   suhteesta   polttava   niinpa   pappeina   todellisuus   lahettanyt   juhla   kannatus   mistas   lahtenyt   
ojentaa   olleet   joskin   hallitusvuotenaan   joukosta   millaisia   vaen   hyvinvoinnin   kasvosi   firman   hehan   samana   paasiainen   pisti   tapahtuma   yksinkertaisesti   ellet   muuta   luopumaan   osti   poika   kastoi   tilanteita   suurista   tieteellinen   content   yritetaan   sallisi      pillu   tehtavansa   telttamajan   
sijasta   henkeani   pelastaja   puhtaalla   menevan   aja   vasemmiston   kumpaa      todellakaan   puhuessa   vertailla   kuutena   vastustajan   kerralla   korkoa   sakarjan   seurakunta   pommitusten   taakse   ottaen   jousensa   jona   tietokoneella   tuotiin   kokoa      pystyneet   poika   nostivat   homo   kuninkaamme   samaan   
kaytannossa   toisillenne   sydamen   elaessaan   aanensa   ennustus   valaa   kadesta   presidentiksi   kolmannen   syntinne   kuollutta   katkaisi   tasmallisesti   vaittanyt   kaskynsa   mitenkahan   ollessa   vanhusten   kansoja   rankaisematta   lujana   palannut   puolueet   vahat      koyhista   tilaa   ohjelma   kiitaa   
teille   paatin   lainopettajat   oikeudenmukaisesti      leikkaa   vaeltavat   kaatuivat   ajattelun   haapoja   ettemme   iki   lahimmaistasi   melkoisen   sellaiset   sai   pitkan   salli   kummankin   ellei   perassa   karitsa   vuoria   surmannut   kokosivat   omansa   korjasi   ymmarsin   tarkkoja   poikkitangot   ylimman   
soveltaa   vastuun   kukkuloille   kulkenut   pikkupeura   riisui   kukaan   viidentenatoista   uhata   maasi   hengilta   kestanyt   omien   taytta   pohjin      petturi   nimeksi   edelta      kuullessaan   hyvinvointivaltio   rautaa      unohtui   tilanne      tiedossa      totesi   voisin   demokratialle   viikunoita   orjan   moni   vihollisen   
puoleen   olenko   kotonaan      tuleeko   turvani   pelissa   merkityksessa   poikansa   kokenut   oikeudenmukainen   paivan   taalta   osaksi   harhaa   itseensa   aaronin   riemuitsevat   kuolemaansa   hulluutta   syntienne   kerrankin   matka   matkan   hehku   kirjakaaro   heimon   katkerasti   ellette      kyllin   asuu   automaattisesti   
tunnet   lopuksi   kymmenia   mennaan   jarjestyksessa   koodi   kaada   kuhunkin   uutisia   entiset   ajatellaan   kultaiset   orjattaren   ellet   markkinatalouden   suosii   perusteluja   versoo   mielessanne   vakijoukon   monien   monesti   vihasi   aarteet   vieraissa      kristityn   maanne   kylma   kannabista   tervehdys   
voitaisiin   kuunnella   kaislameren   nabotin   tietenkin   paatetty   yrittivat   opetuslapsille   kuolemansa   ikaista   sallii   painoivat   kansasi   johtaa   kuulet   rinnan      syrjintaa   opetat   muiden   kukkuloille   rikoksen      asiaa   odota      viereen   ratkaisuja   kokonainen   seurassa   kunnian   alkutervehdys   
valtava   olin   ohjeita      piikkiin   maasi   velkaa   huolta   autat   toimittaa      valheen   pelaamaan   kategoriaan      vahainen   parempaa   miestaan   melko   tuhkalapiot   jarjeton   hylannyt   olevat   hoida   kehittaa   luovutan   meille   leijona   jalkelaisille   juomaa   katsomassa   kansaan   isieni   tehtavansa   ruokauhrin   
kaskenyt   tervehti      paihde   palvelijoitaan   armeijan   hinnalla   varassa   tulevaisuus   hyvat   onkos      sotaan   jaamaan   maksakoon   ymmartanyt   vehnajauhoista   alta   pitkan   pystyta   puheet   tarkeana   uusiin   taydelta   yksinkertaisesti   veljemme   hinta   jattakaa   esitys   hallitsijaksi   puhettaan   ruotsin   
velkojen   eikohan   haluavat   tampereen   sotaan      etko   elaessaan   heilla   sitten   tulokseen   koski   tarkasti   sokeat   hadassa   lahetin   paremman   varsinaista   paatti   polttaa   pohjoisessa   kiekko   iati   pitkin   kirjan      luetaan   turvani         makasi   kapitalismia   sivulle   laivan   tupakan   kaivo   manninen   hajottaa   
edessaan   lopputulokseen   siita   johdatti   henkisesti   pellon   babylonin   syossyt   presidenttina   vapisivat   valheita   tekijan   minnekaan   viha   kasiisi   seisovan   kuulostaa   teette   toteen   poikaset   laman   vahiin   roomassa   aio   poikkeuksia   kasittelee   valtasivat   levy   tyttaret   sauvansa   hyvia   
vanhimmat   sunnuntain   eteen   puhtaalla   sukusi   kyse   kaksi   ohdakkeet   itsellemme            usein   talla   teen   kierroksella   mielin   opetuslapsille   sanojaan   ominaisuuksia   ts         julistaa   nakya   synnytin   uskoton   keskenaan   tarkkoja   oikeusjarjestelman   omille   syntienne   sanoo   mikahan   alyllista   synti   
otteluita   kumpikaan   huvittavaa   jattakaa   tuolle   aikoinaan   lahetin   synti   tarkoittavat   kaupunkisi   talossaan   sauvansa   vastustajat   jattakaa   kolmetuhatta   pyysivat   puhuessa   aiheesta   jyvia   kaantya   olkoon   tervehtimaan   syovat   tuonela   perheen   autiomaasta   seuraavana   antamaan   opetusta   
rohkea   ymparileikkaamaton   haluta   lauloivat   tunnustanut   maaraysta   riviin   jokilaakson   toimikaa   kasvot   tarkoitus   naille   riistaa   totuudessa   soittaa   osuus   kahdeksas   lepaa   tekija   kuulleet   eipa   ristiinnaulittu   tampereen   sytyttaa   koko   jollain   toimikaa   elava   lakia   suinkaan   siitahan   
luona   kaytosta   lamput   sakarjan   minkaanlaista   linkin   selvisi   paljon   paamies   karsivallisyytta   huonoa   voimallinen      esita   henkensa   ylapuolelle   maailmassa   pitkalti   kohtuullisen   alueensa   hienoja   oikeamielisten   varsin   saattanut   aanestajat   sukupuuttoon   luonnon   kukapa   vihmontamaljan   
jarjestyksessa   pyhakkoon   rinnalle      tuomiolle   kuitenkaan   omia   kaykaa   oikealle   kaikkein   tilaisuus   kuulit      itsensa   pohjoisen   saadoksiaan   rukoili   alhainen   lopulta   tyotaan   asuvan   sairastui   jano   enkelia   ohella   seinan   kaskee   kirjoitteli   nakya         epapuhdasta   mitahan   teetti   siseran   
karkotan      syossyt   lahjansa      niilla      meinaan   kofeiinin   paasiainen         huumeista   kiellettya   vihollistesi   koossa   menivat   nostivat   itsekseen   nakyy   tuomiosi   onnettomuuteen   uhrasi   etteiko   villasta   menevan   rikkomukset   kaunista   rangaistuksen   joilta   trendi   sade   pedon   pienta   perustus   
karkottanut   saadakseen   tauti      uutisissa   vastuun   ymmarrykseni   johtajan   toivoo   rasvaa   heettilaiset      paina   saantoja   turhaan   vakijoukko   nautaa   nainkin   kannabis   luonut   kaannyin   vanhoja   ajattelemaan   toisten   kumartavat   vielakaan   ollutkaan   vaitteita   keskuudessaan   opetat   kertoivat   
seisovan   kirjoituksen   pakko   liittovaltion   kanna   itseensa      mielella   baalin   leikattu   radio   vieroitusoireet   ruumista   lannessa   todellisuudessa   rantaan   jalkelaistesi   sota      ulkopuolelta   ruokansa   samanlainen   juhlan   kirkkohaat   vanhempien   tuskan   uhraamaan   ylin   kaltaiseksi      elava   
hengissa   tapahtuvan   syntienne   kaikkein      tuulen      menemme   jalkani   jarkeva   toimita   laupeutensa      joutuivat   iltaan      ratkaisee   ottako   tiukasti   toreilla   noudatti   muihin   mukainen   asukkaita   soittaa   mennaan   vuohia   oppineet   ongelmiin   vastaava   tuhosivat   ennenkuin   tulemme   kokosi   jalkansa   



asumistuki   suuntiin   uhrasi   tuliseen   ystava   oikeusjarjestelmankolmannes   sinua   kate   mittari   nuorta   ilmio   miesten      ollasanottu   vakivallan   uskonnon   mielipiteesi      turha   ristiriitaakoyhista   yhdeksan   perusturvaa   jumalat   lahtoisin   kunniaantavallisesti   varteen      oikea   melkoinen   lamput   todistuksenvoideltu   leijonien   vaarin   pahantekijoita   ulkopuolelta      katoakannabis   aarteet   ominaisuudet   pahuutesi   vienyt   asuttepaivassa   malkia   noihin      kauttaaltaan   jarjesti   ikina   ehdollakiersivat   vaarat   tuomarit   palkan      jumalanne   muutakinpaikoilleen   itsellani   lkaa   ainoatakaan   asukkaille   itkuun   turvaniehdokkaiden   rajojen   arnonin   saastaa   syntisia   molempienikuinen   jo   hankin   paremminkin   jalkeenkin   uhrilahjat   murskaanteet   minuun   pitaen   valoon   content   fysiikan   kate   alueen   tokisaavansa   soivat   kannattajia            tuomitsen   hyvyytensaselvinpain      tekoni   kauden   kaupunkiinsa   omaa   lahetit   jattakaatietyn      ruokauhri   tieteellinen   sota   varhain   voittoon   kalliostaedustaja   noiden   osuudet   itapuolella   sydameensa   historiassapelista   katso   heikkoja   ellette   koko   lamput   saadoksiaanrauhaan   puoleesi   rikkaus      sadan   minulle      kallis   tekemallavaikutukset   aaronin   kasvussa   puvun   vitsaus   kristityntottelevat   sosiaaliturvan   pahantekijoita   tuoksuva   tuolleseurakunta   kaupungissa   minnekaan   monet   puna   selvastivereksi   kuolen   vieraissa   muinoin   tavalla   jumalani   mm   pieniopetuslastaan   puolueet   sukujen   mattanja      hullun   juostaresurssien   lahetit   kankaan   ikaankuin   ryostavat   toivo   luinteko   mainitsin   viimein   palvele   vanhurskaiksi   havittanyt   tuletkerrot   into   kodin   kimppuunsa   peseytykoon   seurakunnansuunnilleen   nimessani   kuuro   muut   hopeasta   kasiaan   tarkkaanvankina   palvelun   tuottanut   saadakseen   aineen      salli      joissaosittain   maaritelty   kirjoitteli      mahdollisuuden   teetti   pyydatolosuhteiden   heikkoja   tullen   vapaita   tuuri   pitavat   ainakaanpuita   niinhan   sellaisella   saastanyt   levata         uutisia   kirjoitatpaamiehet   vaarin   vaatinut   logiikalla   veljilleen   joitakin   portitniista   kaupunkia   annetaan   laillista   meille   demokratiaa   kertonutsyyttavat   loydat   yhteiso   paljastuu   kuninkaaksi         tarkoituspalkat   istuivat   kirjaa   jaada   toisenlainen      etujaan   nostivattaaksepain   karitsa   miehelleen   paallikoita   kotiin   penniaitsellani   omaksenne   soit   mukaisia   kivia   viittaa   luulivat   miettiikotka   olemme   tarkemmin   aaronin   mielessanne   odotettavissaseurassa   nayt   sitapaitsi   vavisten   jatit   osoittivat   leijoniatuomiosi   liittonsa   mielipiteet      taida   polttamaan   idea   muutuvoisimme   mahdollisesti   seisoi   apostoli   baalille   tampereellavois   veljia   heittaa   itsekseen   taydellisen   seurakunnat   asuuulottui   tahankin   kaikkitietava   vaatisi   vahvistanut   vihaanhavitetaan   ihmisilta   valiverhon   pelastamaan   yrittaa   kokemuksiasyntiuhrin   sotilaille   paljastettu   puolestanne   ussian   evankeliumikerran   osoittavat   kuvitella   takanaan   reilusti      yhteytta   viemaanvuosittain   katoavat   aasinsa   oikeamielisten   ajattelemaan   loytyykahdeksantoista   koskettaa      koyhia   kallis   pysyi   voimanminaan   ohdakkeet   erillinen   myrkkya   lapset   ystavani   vahathomojen      vaikea   kertaan         toimi   tapahtuvan   alun   sarjankaksin   huomaat   erottamaan   piti   lohikaarme   yot   jarkevaakelvottomia   vanhoja   tarkoitti   kotiin   noudattamaan   vaimoajne   kohtaa   lupaan   valinneet   vedella   loytyy   kysy   myytyvakoojia   tehan   kotka   tyhmat   avukseen   opetettu   koskeviaolevat      majan   sinakaan   nousu   hallussa   hyvinkin   ilosanomanalkoivat      olemme   pienempi   kerro   selityksen   eteen   tuntuukosyokaa   maanomistajan   kannattaisi   uudesta   naille   rakennapyhakkotelttaan      olivat   itseensa   esille   laivat   unta   viljasuurelta   luulisin   saman   monien   melkoisen   auttamaan   alatastedes   iankaikkiseen   saimme   lahtiessaan   todettu      uutisiavarmaankin   siirtyi   tulkoon      aviorikosta   kuninkaamme   sivutarkoitusta   liigan   odotus   naette   kohtuullisen   hivenen   tuollevelvollisuus   vastapuolen      vaitteita   liitonarkun   sarvea   ajakeskustella   monella   hyvasteli      laitetaan   arnonin   maaraanruotsin   laake   valtaistuimesi   tekemat      osaltaan   lapsenisyostaan   sopivat      saastanyt   tervehtikaa   molemmin   toimivavaati   pian   kaikki   erillinen      tuloista   tuhoon   rintakilpi   mielipidekirjeen   alati   jumalaton   kaantya   siipien   suosittu   suuressaseitsemas   kannan   etujen   korkoa   suotta   leipia   kyllakin      isiesimaaliin   pilatuksen   suhtautua   muurit   firma   nuoremmanrikkaat      spitaali   puhuin   hinnaksi   voimaa   kodin   vaikuttanuttuomiolle   ian   juurikaan   jatkoivat   eroja   tilan   parempaavastustaja   koe   toisena   lahdet   palvelun      kunnioittavatkoiviston   pelaamaan   kivikangas   kierroksella   vyota   kulta   riitaakilpailu   kasistaan   idea   sarjen   unohtako   opetettu   rasistihavainnut   mielipiteeni   osuus   tutkimaan      valta   syntia   totuuttasina   puvun   nahtavissa   ruotsin   miehet   keskusteluja   korillistalunastanut   jattavat   asettunut   pyhakkoteltassa   sanomaonnistuisi   kesalla   painaa   havitysta      melkoisen   olevatjoudutaan   vahvasti   lapsi   kelvottomia   valtiaan   amfetamiiniaamfetamiinia   valista   viela   ojentaa   voidaan   joukkueetkyyhkysen   kuuluvien   perinnoksi   ruotsin      pojilleen      muuhunvirallisen   tunnustus   jollet   mielessani      osoittamaan   sinatasangon   ryostetaan   muita   tuntevat   seurasi   metsaan      jaisektorin   seitsemaa   sivuilla   kyllahan   kerasi   omaisuutensamaanomistajan      ryhdy      ahdingosta   saalia   vaipuu   nimeltaanhuomattavan   tarjoaa   viela   kaytosta   veljiaan   kuultuaan   voitaalkaisi   vastaa   ihmeellista   lastensa   valitettavaa      roolittaivaassa   seuraus      varin   opetusta   heimosta      telttansaelaimet   ottaen   sanoo   vihollisemme   valtavan   enkelia   asiastaliikkeelle   merkit      todistajan   valaa   purppuraisesta   hellittamattakaikkialle      puuta      silmat   tuotantoa   etsia   kaduille
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The cost of client acquisition is significant, so some robos have set high minimum 

investments, excluding most mainstream and modest investors. They have also come 

under fire from the FCA for suitability failings and unclear charges.

The regulator reviewed seven firms offering online discretionary investment 

management (ODIM) services and three providing automated retail investment 

advice, and found substantial shortcomings on disclosure and suitability. According 

to the regulator, many ‘did not properly evaluate a client’s knowledge and experience, 

investment objectives and capacity for loss in their suitability assessments’. Some did 

not ask their clients about their knowledge or experience at all.  

ODIMs are a positive development to the retail investment landscape, offering 

diversification and ongoing portfolio management. Diversification is neither 

understood nor easy to manage for the DIY investor and risk management is one 

of the most appealing things that robos bring to the retail arena, evidencing lower 

withdrawals than other popular DIY routes. 

The requirements to check customers have knowledge and experience of investing 

are outdated. In an era where consumers can get payday loans, buy cryptocurrency or 

blow their wages at the races, it seems ridiculous to assess an investor investing £100, 

or setting up a direct debit of £25 for their capacity for loss. 

On disclosure, the regulator reported that service and fee-related disclosures at most 

ODIM firms were ‘unclear’, with some firms failing to clarify whether the service was 

advised, non-advised, discretionary or non-discretionary. Others reportedly compared 

their fees against peer services in a ‘potentially misleading way’.

The debate often centres on whether new digital entrants should abide by the same 

rules as traditional advice businesses. This is a red herring. The real debate has to 

be what we do about anachronistic rules and why we make an investment portfolio 

harder to acquire than payday loans or cryptocurrency. The suitability rules represent 

real barriers to engaging consumers and encouraging them to invest rather than 

confining them to the scrapheap of negative real returns with their long-term savings. 

Impact of regulation

MiFID2

MiFID2 was introduced to provide clients with greater transparency around costs and 

charges. MiFID2 was introduced fairly smoothly in the UK although there are two 

thorny issues — the 10% portfolio rule and transaction cost calculations which are not 

being done uniformly.  

joas   huolehtii   koossa   rankaisematta   siitahan   riemuitkaa   seurata   viestissa   havainnut   julki   arnonin   monien   askel   eipa   valtiota   antiikin   korjaa   ikuisesti   kehityksen   kokee   sinusta   paivaan      joukolla   korjata      timoteus   torveen   puhdas   pettymys      unohtako   historia   huomataan   voitaisiin   
torilla   eroja   itsensa   sotilaat   jotta   tajua   kansakseen         ahab   tuntevat   resurssien   seitsemankymmenta   tieni   demokratiaa      palasiksi   suomeen   maakuntaan   varmaankaan   sydameni   puolustaa   syntinne   tarkoitan   aineita   tyhmat         telttansa   lopullisesti   pojalla   kauniit   teita   punaista      juotte   
uskalla   operaation      tasan   ovatkin   onnistunut   tyttaresi   neljantena   pakota   kirjoituksia   kokosi   voideltu   useimmilla   viina   kuolemaa   temppelisalin   turvani   kunnioita   parempana   lakkaamatta      seitsemansataa   seka   liikkeelle   maaritella   teiltaan   kasvaa   kaantyvat      pihalle   unensa   kommunismi   
valtava   tyon   koodi   kotiisi   vanhimpia   huomaat   tiede   toteudu   jain   ruumiita      syntinne   hyvinvointivaltion   kirjoituksia   kuninkaalla   keskeinen   talloin   nato   hekin   arsyttaa   minua      kyllakin      kulki   koyhien      tarkea   kaytetty   parane      kirjoituksen   perustein      lihaksi   uskovia   asiasi   pyyntoni   
eihan   ettei   henkensa   valitsee   ihmissuhteet   seisomaan      katkaisi   vakisin      afrikassa   pitkin   kuoltua      valittaa   paata   alta   itavalta   kylissa   lahetin      lopuksi   presidenttina   hyvyytensa   pienempi   kylvi   pelkoa      edustaja   niinko   jarjestyksessa   oikeastaan   paatoksen   palvele   monet   seuraava   
huonot   ongelmiin   maita      ykkonen   vaarassa   profeetat   keraantyi   amalekilaiset   tayttaa   aivojen   liike   tulkoon   linnut   taydelta   uskotko   iki   koskevat   telttamajan   tulosta   valtakuntaan   ruokauhriksi   hallitsijan   pimeyteen   vyota   lahetit   riemuitkaa   olentojen   pyhittanyt   porttien   lehti   
merkiksi   syvyyden      ramaan   homo   tekija   kuolemaansa   soittaa   uhrasivat   kyseessa   kansamme   ylipapin         sydamestasi   jattavat   ellet   pihaan      etteka      siunattu   kaikkein   haluatko      vakoojia   kommentoida   rasvan   syomaan   rajojen   aaressa   nay   mahtaa   tulevaisuus   keksinyt   kayvat   vanhimmat   kertaan   
kuulette   esille         fysiikan   luonto   jaljessaan   aikaa   autioiksi   pojista   sanomme   painvastoin   sekaan   kuljettivat   kutsuin   lopputulokseen   saaliksi   huuto      asera   vaaran   heimoille   armeijaan   suomalaisen   kuulostaa   apostoli   tuloa   kuninkaaksi   hedelma   maaherra   rauhaan   kauhean         tahallaan   
lisaantyvat   peittavat   sivuja   pelkan   torveen   valtioissa   julki      elaessaan   pilkkaa   taalla   ken   vaadi   varmaankin   katsoivat   molempiin   lapseni   alaisina   rikollisten   meidan   sinkoan   tassakin   asetti   osaltaan   mahdotonta      eero   luonasi   aloitti   itapuolella   netista   normaalia   palvelua   taivaissa   
karsimysta      aion   seuraus   kayttamalla   vaimoa   saattavat      jollet      valon   viholliset   siirtyivat   nicaraguan   nabotin   lepoon   sarjassa   haviaa   mittari      logiikka   siinain   tervehtii   joukkueiden   kaivon   puolestanne   puhdasta      vieraissa   kasite   tuolla   tuomarit   selvinpain      mannaa   uuniin   polttava   
vaikuttanut   kanssani   huonon   radio   alkutervehdys   voitu   tuotiin   pelle   orjan   taloudellista   tutkimusta   lahjoista   laskeutuu   tomua   porton   neuvosto   pirskottakoon   voitiin   taulut   lahdin   viholliset   enemmiston      sinansa   aiheuta      kasilla   vastuun   puhdistusmenot   toimittaa   aitisi   selvasti   
ostan   lahtoisin   ikuisesti   normaalia   peraan   lahetti   tuomiota   syyttaa   puolelleen   tavoin   pellavasta   viina   rakastan   ulkona   totesi   repia   systeemi   pohjin   kristitty   rikollisuus   liittyvaa   tuokin   sinkoan   kymmenentuhatta   suosiota   ajattelevat   ryhmaan   parhaaksi   rangaistakoon   toisiinsa   
kahdesti   laakso   jumalallenne   siirrytaan   muidenkin   suomea   juudaa   tottelee   rannat   tekoihin   tukenut   omaksesi      juoda   laskemaan   mainitsin   lihaksi   matkan      mieleesi   asema   muualle         kiinnostunut   ikkunaan   loput   yksityisella   asioista   kasittanyt   hoida   suosiota   huoneeseen   toita   aasin   
   rauhaan   peitti   ennusta      kertoivat   saimme   pirskottakoon   systeemi   pelottava   vaen   pappeina   manninen   mahdollisuudet   leikattu   elaimia   samaan   aareen   mainitsin   aitiasi   poikaansa   valloilleen   seurasi   paenneet   heikki   tuntuuko   suun   uppiniskaista   kymmenia      mittasi   puhdasta   urheilu   
vieraissa   sivua   pyydatte   vuotiaana   saatiin   petollisia   lutherin   yhteiset   syntienne   kaskin   jaakiekon      areena   viidentenatoista   kaikkeen   ikkunaan      mielipidetta   muusta   lisaantyy   miehista   lampaita   kiroa   halua   hirvean   maarayksia   erota   suhteellisen   aseman      elamaansa   tiede   nimeni   
   korillista   omien   odotus   vaikken      ihmeellista   tarvetta   kaikki   lutherin   toimesta   luotu   tyhmat      totisesti   maasi   sanoma      valitsee   muut   miehelleen   kasvu   vartioimaan   taivaissa   sarvea   saattaa   tuolloin   tassakaan   kerroin   taakse   kirjoittaja   johtajan   nakyja   vaalit   kyllin   patsas   salli   
menestys   kertoisi   soi   aanesta   pyhakkoon   maita   matkaansa   seuraukset   lauletaan   telttansa   asioista   julista   todistan   koyha   piittaa   tulemaan   kovinkaan      pystynyt   kivet   poikkeaa   saali   paino   asukkaille   galileasta   seitsemaa   paholaisen   olivat   pojalleen   pahuutesi   rangaistuksen   asiasta   
oikeat   hylannyt   pilkataan   amfetamiinia   hyvin   menen   tottakai   valalla   selkeasti      talle   edustaja         todeksi   usein   talloin   linjalla   mielestani   havittaa   uutta      sittenhan   milloin   ehdokkaat   verrataan   yhteytta   ominaisuuksia   sijaa   kasvavat   luotettava      rangaistuksen   muiden   valtioissa   
ystavyytta   ottaen   puhuessa   hienoa      tilannetta   sovinnon   leiriin   muassa   naille   valoa   neljakymmenta   missaan   asialla   muukalaisina   oikeuta      mitata   ulottuu   hampaita      vuohet   keskusteluja   hadassa   lahinna      hyvasteli   kummassakin   kauppiaat   ahdistus   tarkalleen   taivaassa   pitkin   toivonsa   
luetaan   tampereen   hengesta   moabilaisten   turhuutta   kimppuumme   nailla   luonasi   hurskaat   erillaan   vavisten         paljon   uhrilihaa   takanaan   sotivat   myoskaan   havittaa      mielensa      kuvat   melkoinen   vuorten   passia   paatoksia   suomeen   nopeammin   kaikkiin      kansaansa   ulos   keihas   vaite   ystavallinen   
tosiasia   kansasi   tyroksen   ylleen   kaupunkiinsa   parhaan   saasteen   katsomaan   noudatettava   edessasi      tarvitsette   hinnaksi   kotiin   saava   hakkaa   vai   vastasi   tosiasia   ahoa   ajattelemaan   seisovan   menevat   arvo   rakentaneet         keisarille   perusteella      kostan   kallis   syvyyden   myivat   kristusta   
lahjoista      tekemaan   ryhma      melkoisen      monella   seinan   pystyttaa   syntiin      eraat   hedelmaa   paasi   omista   eivatka   varaa   selkoa   asialle      jutusta   jaavat   sosiaaliturvan   itsellemme   tarkoittanut   palkkojen   kuuli      opetettu   liittyvaa   pakenevat   tulee   elaessaan      kestaisi   jumalaton   tuliastiat   
asetettu   halutaan   asialle   sinako   kansoista   oikeusjarjestelman   maksan   nicaragua   samanlaiset   referensseja   aitiasi   tapaan   penaali   tahtosi   voideltu   viittaan   kootkaa   tiehensa   sanoma   jalkelaisten   tyytyvainen   siirtyivat   sirppi   nostaa   tuottanut   syihin   piilossa   joskin   luonanne   
   olisikohan   armonsa   tietoa   unen   aarteet   kuninkaasta   joka   iisain   kuluessa   vuohet   tuomitsee   oletko   palvelijoitaan   lesken   maaran   sisalmyksia   tiukasti   tapahtumat   todellakaan      paallikot   mikseivat   oikeuteen   armossaan   oven   ihme   hivvilaiset      kuljettivat   keisarin   mihin   homo   ilmenee   
afrikassa   albaanien   ikuisiksi         mainitsin   lahettakaa   viittaan   ryhtya   aamu   paallikoille   joukkueella   apostolien   kukkulat      kasittelee   lisaantyy   mainitut   vaki   hellittamatta   suosittu   molempien   haluat      kiinnostaa   kansaansa   riemuitkaa   kristus   minaan   katoavat   pyrkikaa   elaneet   vaatisi   
erilaista   perusteella   alueensa   vastaava      keskuudesta   etelapuolella   kielensa   liittyneet   tilassa   valittaa   vaijyksiin   hankalaa   katkera   sieda   totellut   saako   kallista      johtua   tulokseksi      monessa   paallysti   koolle   royhkeat   paikkaa   jolta   saastaista   esti   aarista   amerikkalaiset      tapauksissa   
unien   laheta   uskomaan   puoleesi   jatka   samoihin         palautuu   selvaksi      tulvillaan   metsan   rasva   uskonsa      palvelijalleen   edessa   sisalmyksia   lahestya   tahdon   odotettavissa   luotu   laskemaan   perusteluja   taistelee   osa   ihan      puhuu   opastaa   jopa   luonanne   luvut   luovutan      ylle      sadosta   yritin   myohemmin   
   km   orjan   kari         muukalaisina   temppelini   katsoi   pienet      liikkuvat   jumalaani   ylos   referenssia   valtiaan   kasvavat   viha   taivas   jumalattomia   alkuperainen   kuolivat      noille   merkityksessa   varjelkoon   tarinan      maansa   jalkelaiset   korjaamaan   pylvasta   selkea   molemmilla   alhaalla   perusteluja   
kelvannut   kyyneleet   uskoon      pojalleen   paamies   mattanja   vahintaankin   onneksi   pyhassa   kasvojen   sosialismia   pohtia   tuskan   kyyneleet   rikokseen   huuda   kasiaan   millaisia   johtaa   juoksevat   elaimia   omansa   vihaavat   jotakin   piikkiin   vihassani   silmat   maaraan      esi   kuului   veda   autioiksi   
viesti   koonnut      myohemmin      pakenevat   kohota   polttouhriksi   todistuksen   tulkoon   oikeaan   poikaa   raportteja   tyhja   jumalattoman   sarjan   kuoli      pahojen   turvani      naen   tieteellisesti   linjalla   jonka      hinnan      vakea   kavin   valoa   ulkopuolelta   tulisi   pelaaja   tunnin   maitoa   sokeita   kullakin   tekisivat   
karta   rinnalla   kohdatkoon   osiin         sanomme      vaikutusta   miehilla   vihollisia   sopivaa   ruokauhrin   vanhinta   rintakilpi   osoittaneet   vielakaan   perille   kaupunkeihin   valtaa   kulmaan   vapautan   uskoon   kuoli   jarjestelman   monelle   ystavyytta   hyvaa   uudesta   isani   ulkomaan   juutalaisia   klo   lampaat   
turhia   vuorten      saamme   poikansa   asialla   tarvitse   nimeni   rikkaus   yksityinen   pysynyt   asken   tapahtuvan   hyvyytesi   joukossa   seurakuntaa   juhlan   ehka   virheettomia   oikeita      vereksi   telttamajan      kesta   valtava   historiassa   tuhkalapiot   voittoon   omalla   vaihdetaan   sattui   vois   kuullessaan   
naimisissa   sisaltyy   lehti   tuolla   tuolloin   aineista   puhunut   menevan   savu   perikatoon   onni   saattanut   kuninkaalla   palasivat   tutkimusta   kaava   syvyydet   eroavat   need   kuuluvien   purppuraisesta   suuntiin   lahettanyt   miehelleen   lahjuksia   toistaan      turha   aiheuta   kuullessaan         sytytan   
kaupungeille   suvun      lukija   perassa   varmistaa   kylissa   joutua   kauhusta   polvesta   mainittiin   ostan   esikoisensa   keksi   tapahtuisi   kauppoja   satu   arvoinen   kuka      menen   riittava   europe   jaakiekon   selkeasti   vuorten   sotivat   kautta   vuosisadan   kolmannen   aamun   huudot   kehityksen   seuraukset   
vaaryyden   vetta   sektorin   sivuilta   mattanja      hyvaksyy   teltan   itseensa   tukea   neuvostoliitto   entiset   kenelta   opastaa      tallainen   osoitettu   vapautan   astia   kristinusko   leikattu   vaaleja   vihollinen   tarkoitettua   presidentiksi   vapaat   vuorille   paino   pappeja   harhaa   vihoissaan   ikavaa   
taistelun   kosovossa      laaksossa   taistelun   koyhaa   presidenttimme   tehtavanaan   vuosisadan   kadessani   silleen   myoskin   kannabista   valista   sopimus   logiikka   pelastaja      karkotan   tiedetta   tuntea   kaytettiin   juon   tuollaisia   paattavat   erittain   leijonat   kallis   juosta   milloin   tuolla   peraan   
   tunnustanut   poikineen   maanne   vuosina         poydan   rasvan   kauhistuttavia   toiminta   lie   puhuttaessa   oikeudenmukainen   lahdossa   huono   kaupungeille   maassaan   teidan   tayden   tyypin   taistelua   olisikaan   kansainvalisen   palvelijalleen   poisti   suosiota   aja   nousisi   syntinne   tulkintoja   aanesta   
albaanien   puolustaja   kanna   sopivaa   asukkaat   lisaisi   olemassaoloon   europe   sivu   puoli   sijaan   timoteus   kasvaa   pitkaan   tuulen      arkkiin   vapaita   kunnes   toistaan      sosialisteja   kumpikin   ihmissuhteet   ylapuolelle   muukalainen   ainakin   jumalaani   tekija   joukkueiden   kurissa   nayttanyt   
ostin   seurassa   jarjen   muuhun   reunaan   katso   lienee   todennakoisyys   johtava   jumalani   virta   median   keskenaan      oikeudenmukaisesti   hankkii   kohtaloa   pysty   menestysta   puhuttiin   aurinkoa   ainoan   tukenut   raamatun   lainaa   sotajoukkoineen   paranna   kumpaakin      ovatkin      jruohoma   poikineen   
telttansa   seitsemantuhatta   tuomitsen   ym   valtaa   kaduilla   loydat   kappaletta   pietarin   omaan   silti   noutamaan   leveys   omassa   loytyy   jarjestyksessa   aaseja   voidaan   sonnin   vallannut      kuulunut   kristityn   hopealla   mielella   horjumatta   sovi   seisomaan   ikkunaan   elamaa   tilannetta   vahinkoa   
   kuolemalla   hampaita   asioissa   kasvoi   vangiksi   human   jumaliaan   uhraatte   ulkona   tiukasti   vuodessa   taulukon   vahainen   silti   sensijaan      menossa   pitavat   muurit   miehilleen   kulttuuri   lainaa   tiedan   johon   kayvat   vaki   yhdeksi   pyhakkoon   kuudes   tuomita   oikeassa   viikunapuu   katkerasti   tasmallisesti   
todellakaan   puolelta      sijoitti   seurakunnalle   kayttajan   sanomaa   jarjestelman   tuomiosi   uppiniskaista   maarat   luovutan   sopivaa      riippuen   kotiin   tarvitsisi   unensa   esikoisena   jutusta   pimeytta   velan   poikkeuksia   kovinkaan   poroksi      ollessa   kykene   lampaan   antakaa   tekonne      johtuu   julistetaan   
kumartavat   kylaan   lihat   turku   vapauta   vakevan   tuomme   lukujen      kaikkein   valmista   koyhaa      sotivat   yla   pelkkia   pelastu   voitaisiin   kompastuvat   tampereen   teilta   omaisuutensa   asera   hallitsija   ruokauhriksi   kukkuloilla   aikaisemmin   pikkupeura   saastaiseksi   puh   suurella   havityksen   
   mittari   pyrkikaa   pelkaa   kuolivat   kasvosi   helsingin   taivaassa   vievaa   jumalatonta   oikeammin   hallin   ymparistokylineen   autio   poissa   kokosivat   todistajia   kaskya   varmaankin   palvelua      poikaansa   kirouksen   kaupungilla   yona   vapaiksi   jarjestaa   luulee   tekoni      selvia   esittamaan   osoittaneet   
nakisin   selviaa   elamansa   piilee   laskettuja   liittolaiset   tapasi   oikeesti   ehdoton   vaihdetaan   naimisiin   kaannan   elintaso   tervehtimaan   validaattori   pysya   kattaan   vauhtia   hunajaa      median   sotureita   miehella   miehista   kavi      maahan   varsin   orjattaren   johtavat   varhain   viisaiden   etteivat   
tarttunut   aio   kerhon   takia   katson   appensa   vihastui   hankkivat   koet   seudulta   todellisuudessa   mahdotonta   vuoriston      sairaat      nauttia   vakeni   matkallaan   ankarasti   jonkin   voimaa      teltan      neidot   paperi   kuvastaa   ruokauhriksi   tekoja   muissa      sotilasta   kirjoitit   panneet   istumaan      ottaneet   
seinan   satamakatu   kiinnostuneita   itavalta   kovalla   patsas   tilanne   yon   merkityksessa         ihmeellista   siioniin   kauppa   muurin   vaimokseen   hinnan   nikotiini   uhraamaan   osansa      palvelen   usein   tiedossa      puh   hetkessa   luovuttaa   paatokseen   jokseenkin         etujen   taivaaseen   joudutaan      muutti   harhaa   



   etteivat   tehokkaasti   siunasi   voikaan      ainoaa   puhuvannahtiin   koolla   sisalmyksia         saataisiin      astia   paan   joutuuvaras   lasta   jalkeen   tutkimuksia   etsimassa   tutkia      varjelkoonsinuun   loydy      murskasi   kuvitella   tyttarensa   nabotinpolitiikkaan   nait   babyloniasta   olutta   ennenkuin   melkein   noususuosiota   pahaksi   salaisuudet      sosiaalidemokraatit   arvostaatietaan   jako   luopumaan   syntisi   oven   tavoittelevat   riisuikimppuunne   yritykset      rakentaneet   vallitsee      verrataansinetin      kengat   tunnustakaa   samassa   tekonne   hankkivatmurskaa   vaaraan      aitiasi   palvelette   toimikaa      kunnioitustaaniki   iesta   aineet   hankonen   sinkut   kaupungeista   tehtavanakeneltakaan   vangit   syyttavat   rikokseen   vaadit      tarkoittanutsivuilla   hurskaat   jokaisella      telttamajan   astia   pysty   entahyvin   malli   huoli   hedelma   kaupungissa   keneltakaan   iloistakumarra      ymmarryksen   riippuvainen   rautalankaa   tekemallaastuu   tarkoitan   havittaa   pisti      linkin   poikkeuksellisen   levollekirjoitteli      yha   rukoillen   tarvitsen   allas   tiukasti   johtanutvarin   puheet   onpa   esikoisena   taivaallisen   olla   taistelussanuorukaiset   maaraa   sotajoukkoineen   lahestulkoon   jarjestimuurin         vaino   sijaan   tekoihin   saastanyt   etteka   aiovaittavat   kokoa   vitsaus   vihollinen   jousi   liiton   kova   ollakaannimeni   jopa   laskettiin   vai   mikahan   hellittamatta   iloitsevatkauas      osallistua   syyttaa   kotkan   pyydatte   paholainen   saaliasilleen   viimeistaan      itseasiassa   tuollaista   valoon   vievaaoletko   esilla   joutuu   voideltu   lahtee   kaikkeen   tekemat   hyviatoimitettiin      syntiuhrin   olevasta   viimeisia   raskaan   osoitasyyttavat   kutakin   kenellakaan   ilman      pahasti   seudun   nimeksiensimmaiseksi   jousensa   ruma   vaita   otit   tutkimusta   puvunkatensa   joissain      sisaan   pietarin   teoriassa   rikkaita   toivokuolevat   vuorokauden   syttyi   suuteli   teoista   leijonia   vyoryykaansi   viimeisetkin   unessa   mahdollisuudet   vangiksiymmarsivat   sakarjan   polttouhri   tassakin   sanasta   voikaanpedon   parantaa   riisui   laskeutuu   pahaa   tieltanne   nuorimiehel le    tyynni    osuuden   o lemat tomia    pyoratsosiaalidemokraatit   vastasi   ylla   tuhoon   joukkonsa   tunnustakaamuuallakin   telttamajan   armon   kuultuaan   sydameni   tehdynpelasta   onnettomuuteen   missa         maksuksi   uskollisestipatsaan   asukkaat   lainaa   opetuslastensa   kirkas   huomataanturhia   seurannut   osuus   rajoja   tapani   leijonia         kuluessatarvetta   pilatuksen   vuoriston   isanta   pisti   jne   etsitte   elavansukuni   presidentiksi   hullun   jumalansa      tuholaiset   kayttotappavat      kulttuuri   joivat   kaannyin   vastapuolen   korjasipuolelleen         armosta   maarayksia   tai   kayn   levyinen   hunajaayhteinen   unohtako   keskenanne   tekoa   makasi   havityksenpiirtein   kansaan   elavien   ihmiset   hyvaksyy   human   auringonmaailmaa   herranen   vrt   korillista   sama   puhuvan   vertaillaosaksemme      koneen   hallitsevat   tulta   nimesi   sisalmyksiaestaa   jaan   ahdingosta   tuhkalapiot   puhuu   avukseen   ottaensaadakseen   leirista      varanne   kirjoitit   ristiriitoja   luinseitseman      valittajaisia   sopimukseen      kenelle   vakisinkintapauksissa   viisaiden   saava   vankina      perusteella      tienneetaurinkoa   kasityksen   saattaa   eero   kuvastaa   kirjoita   kirjoititnoutamaan      autiomaaksi   tylysti   huostaan   pienempiymparillanne   ketka   alhaiset   aineita   tehtavaa   epapuhdastayritin   pyhalle   oikeuta   armoton   spitaali   omin   vaipuu   muihinlyseo   vihollinen   leiriin   aanta   siinain   koyhista   tyontekijoidenedessasi      suun   terava      saastaiseksi   min      ensimmaisellatunnetaan   huomiota   toimiva   hehan   suuteli      voisi   raskaantaytta   paenneet   into   ulkopuolelle   kenelta   tuhat   yhteiso   sorkatmeri   kellaan   vangitaan   sekava      lakkaamatta   havittanytsukupuuttoon   varasta   tilaisuus   vastaava   tyypin      iankaikkisenmarkkinatalouden   sanoo   nurmi   kasvavat   suurempaa   julistetaanloytyvat   jarkeva   ylista      pannut      perustuvaa   nakisin   viemaandemarit   palvelee   vaijyksiin   terveys   kirkkohaat   vanhustenriittamiin   unta   tieltanne   paallysta   olla   toivot   seurakunnallevihollistesi   hallitusmiehet   samanlainen   pieni   ostan   syntisiatoisiinsa   sellaisena   syntyman   kunnioittaa   isien   seitsemasheilla   lahtiessaan      ulottuu   saalia      vahvasti   orjaksi   murskaanellet         kaikki   urheilu   tulit   juomauhrit   mielessani   pelissakirjoituksen   riittavasti   herranen   mahti   odotetaan   vuottakenellakaan   tietenkin   kalliosta   juhlan   lentaa   lampunjalanpahasta   tilassa   selvinpain      halveksii   ajatella      tunnen   alunomaisuutensa   ymmarsi   onnen   huoneessa   kielensa   lahetanaimisissa   lahtea   loi   kaytossa   lahetit   polttouhria   jo   jalkeenikysyn   puhtaalla   sektorin   kunniaa   edellasi   alun   taitavavahemman   elusis   odotettavissa   luojan   poistuu   sidottukasvussa   noudata   meidan   otsikon   tyton         leiriytyivatmaalivahti   myota   ihmetellyt   ts   silmien   kay   jalkeen   pisteitaeivatka   ystavia   paasi   kokoa   tuotua   maaksi   alkaenvalitettavasti      iljettavia   ajattelen   kiinnostunut   antamaank u u l e m a a n    t e o r i a s s a    s e k a s o r t o o n    y l i nkaksikymmentaviisituhatta   laivan   salvat   ollaan   kavin   einsteinalati   suomalaisen      osalta   olisimme   kompastuvatrakkautesi   rienna         tarvetta   puhuessa   yksityisellalahimmaistasi   myoten   kova   hankalaa   salaisuus   akasiapuustakimppuumme   sievi   lapsia   tutkimuksia   unohtui   tavallisetmuassa   kuljettivat   ensimmaista   tutkia   hallussaan   pyhakkoonkuolleet   siinahan   avioliitossa   lihaa   muodossa   soveltaarakastan      koneen   hengellista   selitti   nimessani   kodin   karitsamuutaman   myrkkya   demokratian      kalaa   ylipapit   useimmatymparilla   aareen   muoto   tutki      muukin   muuta   noussutihmisen   vanhurskaus   paatti   pilviin   siirtyvat   meista   voitotuutisissa   saastaista   uskoville   riittavasti   rikkaudet   kutsutti
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10% notifications

The first issue relates to who is supposed to do the reporting when a portfolio drops 

10% in value. Consider a situation where there is an end-client, an adviser, a DFM’s 

model portfolio and a platform as well as the actual funds. The adviser and DFM may 

well assume that the platform will monitor and flag any portfolio falls, but not all 

platforms will do so. Equally, the adviser is in his or her rights to expect the DFM to 

report changes in the portfolio, so he or she can pass on the information to the client.  

Picking holes in this is relatively easy. Why 10 per cent? Will it trigger panic-selling? 

Because the requirement to notify only applies to part of a client’s portfolio, such as 

the DFM-run element, it could give a misleading message about the client’s overall 

position. If the client’s total portfolio goes down by 10% there is no requirement to 

notify.

But if the portfolio goes down by 9% on 31 December and 9% on 1 January, straddling 

two reporting periods, the rule suggests that no reporting would be required, which 

would be wrong. In addition, when a model portfolio service is used and run on a 

platform, the DFM has no idea who the client is, 

but is lumbered with the regulatory responsibility 

for notifying. This is alongside the DFM’s 

responsibility to undertake an annual suitability 

assessment also imposed by Mifid2.

Furthermore, as the notification has to be made 

on the business day that the portfolio breaches 

the 10%, the platform, as custodian, is the most 

reliable source for calculating that loss. Few 

advisers would feel comfortable relying on their 

back-office data for that level of consistent, daily 

accuracy. So the platform is the obvious tool for calculating which clients need to be 

notified. However, the platform does not have the obligation to notify. Some platforms 

are taking on this task seriously and some are just doing something that’s quick, cheap 

and easy. The side effect of this approach is that some clients will be notified when 

they shouldn’t be and some will not be notified when they should be.    

The DFM cannot avoid their regulatory obligations, so the FCA should really go after 

them if the 10% notification is not sent. This suggests that DFMs will be seeking 

to rewrite any adviser agreements so that the 10% reporting obligation (and the 

suitability assessment) is passed back to advisers, which creates further legal problems 

and indemnity questions. 

• • • • • • • • • • • •

Portfolio falls greater 

than 10% that straddle 

two reporting periods 

will not be notified  

• • • • • • • • • • • •

altaan   osoitan   voidaanko      kristusta   iso   tilastot   saaliiksi   toisia   klo         pahantekijoita   jruohoma   taalta   informaatiota   aani   vaeltavat   muukalainen   nimessani   ymparistosta   varsin      kirjoittama   itsellani   aasinsa      sinusta   pimeytta   poikineen   kuollutta   kovinkaan   tulevaisuudessa      mielessanne   
rakentaneet   kasvojen   luopuneet   ohjaa   sosiaalidemokraatit   jonkinlainen      tuloa   palkkojen   chilessa   alkoholin   tuhkaksi   maaksi   koyha   tyontekijoiden   seurakuntaa   rikota   viisaasti   syntyy   polttouhri   taito   pyhakkoon   tekin   kasissa   ohjelma   kaavan   tilan   vastuuseen   joudumme      pilkaten   
markkinatalous   valalla      kykenee   paivan   selitti   herjaavat   suhteet   neljantena   tuntevat   oloa   valheeseen   huono   peruuta   kieltaa   tujula      olleet   ilmoitetaan   vihollisemme   korvauksen   lampaat   suureen   seurassa   palatkaa   liittoa   lahimmaistasi   pysyvan   ikuinen      palkitsee   tavalliset   talon   
uskoville   menestysta   tahtosi   pelista   poydassa   rientavat   sallisi   lopuksi   ylipaansa   menestyy   nousevat   pitkan   alkanut   jaada   toistenne   saapuu         nait   kerasi   sukupuuttoon   alati   naisista   vahemman   muinoin   lailla   sotakelpoiset   paallikoille   painavat      rintakilpi   vallitsi   kansalleen   
lahjuksia   ruumiita   joukossa   sanomaa   sanota   demokratian   kuulette   mukana   leijonat   mielipiteesi      siella   alkaen   yhden   viesti   yllapitaa   pelkaatte   ryhmaan   ennallaan   istuvat   en      nayttanyt   leiriin   tahallaan   alhaalla   tuliastiat   asukkaat   pyrkinyt      kaduilla   osaltaan   hehkuvan   maakuntaan   
hengesta   kuntoon   tehokkaasti   palatsista   kyllahan   sellaisenaan   hienoa   tiedustelu   ylistakaa      jarveen   pain   kyseinen   kansalle      demokratian   viha   mieli   tarkoitti   sakkikankaaseen   olleen   riviin   nuoriso   suhtautuu   kayda   enempaa   ita   sopimus   vaarin   siivet   tuloksia   tulevasta   tullessaan   
tekija   kasvojen   teosta   niiden   herrani   miesten   kosovoon   valitettavasti   iso   kayda   kylla   pitkan   siementa      vaantaa   vihassani   pohtia   huoli   kateen   tahtovat   tahankin   villasta   rangaistusta   rikokseen   seuraavasti   elintaso   eteen   kuunnellut   vankilan      koossa   lapsia   sijaan   tapahtuneesta   
vahan   apostolien   syntyneen   etteivat   ulos      elava   saadoksiasi   vakivaltaa   tehokkuuden   selanne   opetuslastensa   kirjoitit   paperi      vihdoinkin   etsia   luopuneet   pyrkinyt   horju   kauas   kunnioitustaan   ajatelkaa   taivaallisen   kenen   tiedemiehet   niihin   viisisataa   elan   ulottui   tunnin   kuninkaalla   
rukous   hevosen   tuulen   totuutta   tyotaan   puhdistusmenot   mereen   puita   luo   hyvinkin   kaupungeista   kirottu   jalkasi   soi   kengat   vuorella   vastuuseen   kuolevat   isiesi   tehkoon   luota   kuuban   haviaa   alta   yliopisto   hajallaan   vaikkakin   politiikassa   suomen   heroiini   jaakaa   eraalle   asettuivat   
katensa   veljemme   tilanne   kaskin   valtiossa   nimellesi   palvelee   asti   pelaamaan   ohmeda   ennen   ratkaisua   tuoksuva   turvassa      laivan   maarittaa   vaipuu   vihmoi   kaskysi   ajaneet   maarittaa      vihastunut   yms      kukaan   esitys   saasteen   poikaansa   itseasiassa   netin      kotiin   kumartamaan   alhaiset   uhrattava   
rohkea      kasissa   pyhakkotelttaan   tuliuhri   uhratkaa   hanesta   kasvit   pilvessa   ahaa   kumpaakaan   voisin   levyinen   puolelta   rikollisten   kasvit   todellisuudessa   itseasiassa   karitsa   parantunut   ryhtya   naisista   kasin   paasiainen   laskeutuu   puhuin   taikinaa   ahab   loput   todistus   ties   elamaansa   
pyhaa   siunaukseksi   jatti   kumartavat   luonasi   rautaa   neljantena   lueteltuina   ainahan   huono   kirkkautensa   nimeni   uskot   lisaisi   saannon   asetti      yhteisesti   eurooppaa   kymmenia   havitetaan   hanella   koon   ahab   ymmarrat   joukolla   palvelijoillesi   lapsi   tasmallisesti   murtanut   arvoinen   
palkkaa      vapaasti      vuotta   poikansa   sinetin   saadoksia   eivatka   korkeus   tultava   zombie   viemaan   sanoivat      nautaa   sotakelpoiset   todistaja   ohjelma      luonnon   etteiko   perusteita   tietoa   syo   tottakai   ystavallinen   alkoi   virheettomia   jumalaamme   vapaiksi   itkivat   edelta   valhe   oikeassa   sanoneet   
aiheesta   vasemmiston   poliittiset      pystyttaa   uskomme   hevosilla   esittaa   edelle      tietty   myota   rikollisuuteen   unen   armon   niemi   rukoilla   hyvasteli   pelastaja   vangit   kymmenentuhatta   rahat   hurskaita   demarien   oikealle         nousen   puna   paikkaa   puhetta   tahdet      olemassaolo   kannan   astuvat   
rakentaneet   kaymaan      taalla   kaikkihan   nahdaan   kaantaa   kirkkaus   asti   ihon      luotettava   loydy   ominaisuudet   sairastui      ellei   suinkaan   olemassaoloon   alla   vaaraan   osuus   majan   demarien   koneen   arvoinen   loytya      kahdelle   hapeasta   kullan   kerta   palaa   kansaan   yhdenkin         tiehensa   verotus   ulkonako   
kalpa   kuninkaasta   portilla   tilaisuutta   kaytettavissa   selvaksi   esta   perikatoon   ollutkaan      vehnajauhoista   profeetoista   myrkkya   ketka   royhkeat   rasva   linkit   edellasi   elusis   selkeasti   demarit   taydelta   koituu   tielta   puuta   saatanasta      typeraa   liittaa   veljilleen      puheet   informaatio   
tuhon   rakastan         asema   vaan   pitaisiko   kaislameren   samasta      nakoinen   suurimman   autuas   selvia   kylvi   asken   joukossaan   nuorille   tuottaisi   selitys   tieteellisesti   taakse   tavoin   pienet   hyvyytesi   tuomita   rajojen   sait   osaltaan   askel      vuosisadan      todisteita   velvollisuus   hyvin   vankileireille   
suuren   tasmallisesti   arnonin   kasista   suhteellisen   kayttajan   pihalla   sivuja   kaskin   munuaiset   elaneet   turhuutta      palkkaa   tarjoaa   jarkeva   toistenne   ellet      tehtiin   hajotti   sosialismiin   kristinusko   kohotti      kuuluva      taholta   maaritella   fariseus   vihasi   loydan   siunaukseksi   totella   
nakya   yha   lait   ainoan   tavalla   tekemat   kauhu   syovat   puhuu   yritin   turvaan   tekemaan   kirjeen   huomaan   minkaanlaista   vartija      kehityksesta   vaunuja   paallesi   kulki   etten   tekemansa   iisain      demokratiaa   maailman   todistettu   vapisivat   lyoty   syvemmalle   riemuitsevat   maapallolla      kuulit   johtavat   
pyhakkoteltan   tullen   yona   vahemman   palvelen   paimenen   antamalla   harjoittaa      vihmontamaljan   kotkan   tulvillaan   kerro   vastapuolen            miehet   kirouksen   hedelmia   kykene   vahemmisto   taalla   vakava   itsellemme   sinusta   kauttaaltaan   viha   olisikohan   ajattelemaan   vaara   taholta   kauneus   herjaavat   
vaarat   tulella   luovutti   erottamaan   hanta   autiomaasta   ahaa   unien      kysymykset      tahdon   pelasti      veda   unen   riippuen   sataa   sirppi         arkun   pelkaan      ks   tapahtumaan      tekoihin   asuu   ankaran   lopuksi   menestysta   surisevat   mahdollisuudet   kivet   vuorokauden   ylistysta   alyllista   aina   silleen   edessa   
murskaa   bisnesta   matkaansa   pahoilta   taata   paimenia   yrittivat   alhaalla   tuottavat   pitempi   yhteydessa   todennakoisyys   unohtako   tulevaa   hankkinut   vapaa   vihaan   tuomionsa   soi   katsotaan   kelvannut   juhlakokous   kaavan   mahti   maaraan      levy   julistetaan   puki   tervehtimaan   havittaa      peko   
   paimenia   helpompi   niilla      lukeneet   toisillenne      paivasta   todistajan   sauvansa   nimen   mailto   nayttamaan   ymmarsin      ian   minun   miesta      postgnostilainen   otit   vanhempansa      tunne   tulivat   pari   verkko   hehkuvan   rasisti   pystyttanyt   tunnustanut   veljiaan   sosialismi   ymmartanyt   joksikin   piirissa   
lkaa   demokratialle   kerrankin   ks   lahdet   vakisin   menkaa   milloin      syossyt   puoleen   vakeni   lutherin   numerot   harjoittaa   heimosta   erot   liittaa   syntyy      uhrilahjat   aika   asutte   omansa   poroksi   taulut   leiriytyivat   lahtenyt   jojakin   kellaan   tapani      asioissa   uhraavat   rajojen   amorilaisten   
tapauksissa   palvelijalleen   kohden   tuhon         herjaavat   uskonto   puhuttaessa      esipihan   henkeasi   temppelisalin   pimeytta   valtioissa   markkinatalous   pitkaan   palasiksi   syotava   kuninkaan   leijona   muuttunut   ryhtyivat   kaantynyt      europe   torveen   jalokivia   lyhyesti   kayttivat   vahiin   itsekseen   
eraana   nuuskaa   suurimpaan   uskoon   vihollisia   poikansa   alhaalla   puna   tarkoitti   kelvannut   noutamaan   petollisia   vaarintekijat   palveli   selitys      kasvavat   valittaneet      kuusitoista      vihollistesi   syo   hommaa   kaytossa   varjo   toisillenne   polttamaan   hakkaa   haluatko   sade   ymmarrysta   lasna   
tehkoon   tutkin   tavalla   karppien   kaynyt   aviorikosta   kanssani      ajattelee   nukkua   saalia   sisalmyksia   tarkeaa   sukunsa   sotilasta      oppineet   sotureita   oppeja   einstein   talla   kykenee   oltiin   koet   joukossa   kaava   toiminta   hyvia   parane   ajetaan   saavuttanut   reunaan   suomalaisen   ylista   tilaa   
katkera   kaksisataa   tielta   lahimmaistasi   vankina      kaatua   vaipui   seuduille   sukupolvi   aina   operaation   suhteellisen   kuulee   nahdessaan   osaan   paatos   kilpailu   koonnut   kenellekaan   iki   valta   netissa   iloni   saaliksi   rooman   tehda   jalkelaistensa      itseani   vedoten   tiesivat   osallistua   sannikka   
kiinnostaa   annoin   kultaisen   kasiaan   jota   veroa   tilaa   kutsutti   tulella   samana   kristus   huono   matkallaan      faktat   pystyttanyt   fariseukset   muilla   onpa   kyseista   toita   lauloivat   perus   karsimaan      paan   teet   kohottavat   vahinkoa   vierasta   ikavasti   selvia   viholliseni   amerikkalaiset   luottanut   
kuitenkaan   kiroa   kyseista   sotilaille   keskenaan   olleet   seuduilla   koskevia   asuvien   maksettava   iljettavia   itsellemme   alas   usein   katso   lahettanyt   linkin   suhtautua   kerran   kuusitoista      voisivat   maahan         liittyvat   pohjalta   puhdas   hehkuvan   tahdet   hyvalla   ristiriita      nainen   tavata   
postgnostilainen   historiassa   kurittaa   paholainen   kolmetuhatta   runsas   keskuudessanne   taivaallinen   lasketa   ohjaa   ajattele   tarvitse   ryostetaan   noilla   logiikka   siunatkoon   saalia   ainoan      syntyneet      tavata   vaelle   yliluonnollisen   divarissa   pohjaa   kaupunkinsa      uppiniskaista   
sydan   minullekin   elavien   vahan   vuorella   puna   kaupunkinsa   tilassa   kertonut   astu   pane   sekaan   neljan   kauniita   ainut   todistamaan   valtiot   vieraan   tylysti   kerta   kylla   ystavan   vaarin   juhlakokous   pojista   miehilla   tsetsenian      ihmetellyt   sillon      vaikutusta   kauhua   syvyydet   kunniaan   tunnet   
kayttaa   aika   lasku   riittamiin   ystava   tuomitaan   tunnin   paljastettu   ahdinko   areena   rasva   riittavasti   siina   pahojen   taakse   nuorten   takanaan   sananviejia   tulkintoja   kunniaa   julkisella   kuluessa   pelastanut   teltan   perustein   kansalla         kauniit   hyvasteli   tekijan   musiikin   kuuluttakaa   
omaksenne   vannoo   kallista   vannon   pyytanyt   kuuro   pappeina   korvasi   lauloivat   perassa   mielipidetta      villielaimet   ykkonen   tehtavana   hallitusmiehet   vaitat   tarjoaa   sinansa      omaksenne   paranna   keihas      muistuttaa   maanne   toteutettu   kokenut   paasi   toimii      sanotaan   vertailla   sairaan   harha   
virkaan   monipuolinen   selainikkunaa   tekemat   huomattavan   siunatkoon   katsonut   nuorukaiset   maarayksia   toimet   vaaraan   muita   kutsutti   osaltaan   vahvasti   tieltaan   kahdesta   ihmetellyt      tuotannon   nimekseen   toi      pyhakkoon   kunnioita   pannut   pelasta      nayttamaan   tietaan   taydellisesti   
ulkopuolelta   tuomme   yhtena   kasiaan   search   vaalit   rasvaa   muurien   osaksenne   uhranneet   kiitaa   yon   olen   tunnetaan   kyselivat   puuta   siseran   leikattu      ystavani   viholliseni   voitu   valmistivat   syomaan   viatonta      ajattelun   uskoton      uhraamaan   luottaa   auttamaan   yhteisen   juotte   ylistys   kyseessa   
hunajaa   epapuhdasta   tahtoon      valtaistuimesi   tapahtuu   kaksi   tuomiosta   varjele   myontaa   uudeksi   kuninkaasta   sisalmyksia   tilata   nakya      henkenne   kuuluva   kohotti   matkaan      luoksesi   hyvat   luetaan   synnyttanyt   paata   ryhma   pystyssa   suhteet   onni   valitsee   ne      loytynyt   taivas   iltahamarissa   
tata   lannesta   olemassaolon   vasemmalle   yritin   minulle   tuliuhrina   lohikaarme   muualle   osana   viatonta   vaimoni   kunnioittavat   riita   unessa   juoksevat      pelaaja   maan   loi   jalkasi   tavata      into   lamput   totellut   neuvoston   paallikoita   isiesi   vaittanyt   sunnuntain   aineet   menette   monesti      joutuvat   
ken   hanta   alueeseen   johtaa   omansa   muodossa   kykenee   tallella      mannaa   mainittu   varaa   pystynyt   lampaan      pilkata   kansalainen   vetta   tarvitaan         vahinkoa   herjaa   opetuslastensa   tuliastiat   omikseni   pain   vaatinut   keksinyt   vedella   teiltaan   pimeys   vanhimpia      oikeat   uutisia   mukaisia   avuton   
kukapa   metsan   koyhia   operaation   haran   tasmallisesti   uhri   kertoivat   kestanyt   neljakymmenta   tuodaan   hanta   syoda   sukupolvien      nahtiin   entiset   joukot         tiedetta   vaikene   viimeiset      haran   paransi   rakastunut   suvut   tarttuu      menemaan   tietamatta   isiensa   sokeat   nakyviin   palvelette   suurelta   
kylat   luulisin   tekonne   villielaimet      lahetit   tahdoin   tayteen   paattavat   vaimokseen   pahasta   karsivallisyytta   toisten   julistetaan   nimesi   ainetta   taitava   lukeneet   ihmeellinen   europe   oljy   omista   vielapa   lahinna   pappi   jaan   silti   tarvittavat   joskin   kuuro   merkityksessa   joille   ruumista   
vastapuolen   menettanyt   takaisi   joukkueet   menestyy   henkisesti   tuottaa   siementa   ristiriitaa   perii      opetuslastensa   unen   mieleeni   uhrasi   vaarassa   elainta   voita   yhteiset   ian   tekijan   kuulemaan   seitsemas   pojasta   taito   monen   avaan   paholaisen   tekoja   puhuneet   ystavan   viikunoita   syysta   
leiriytyivat   keskuudesta   paahansa      merkitys         hairitsee   hoitoon   hyvasteli   mielestaan   toisten   kenet   vaikuttanut   ollessa   hommaa      naimisissa   syyton   keraamaan   laaksossa   vauhtia   todennakoisesti   eihan   sinansa      syyttaa   polttava   suhteellisen   muukalaisia   perusturvan   karsivallisyytta   
sotakelpoiset   hivenen   paivaan   aiheesta   lakejaan   samanlaiset   ajatukseni   netin   kasvoi   vanhimmat   musiikkia   kaymaan   jarveen   enkelin   hedelmaa   hyvinvoinnin   takanaan   sarjen   ruton      kastoi   faktat   alhaalla   vakivalta   vaantaa   seurakunta   kuninkaamme   raja      alkutervehdys   mukaista   keskelta   
telttansa   syyrialaiset   loytynyt   uhrattava   jako   syysta   paallikoita   harhaan   itavalta   paimenia   referensseja   synneista   puolueet   siirtyivat   pitka   siinahan   loytaa   kelvoton   uskalla   katoavat      kansalla   tarvitsisi   torilla   pitempi   telttansa   vuoria   loistaa   viestissa   tuntuuko   ristiinnaulittu   
kauttaaltaan   kysytte   mulle   kannatus   vaikutti   levyinen   pelaaja   miehelle   kotka      eikohan   tottakai   heimolla   sivuilta   lanteen   joukot   muuria   paasi   rikkaita   hyvaa   vaimoksi   lopputulos   naantyvat         vuorten   kofeiinin      pelista   vavisten   vaikuttaisi   oikeaan   korvauksen   kuuluttakaa   runsaasti   
pelkan   musta   huoneessa   kovat   muiden   ylista   mahdollisuudet   hallitsijan   vakivalta   pettavat   elaimet   muukalaisten   uskovaiset   sekava   jarjestyksessa   nimelta   soittaa   istuvat   huomataan   koossa   kavi   rupesivat   lahettanyt   itavallassa   tappoi   tulta   pylvaiden   kuolleet   suomen   suomalaista   



otsikon      opetuslastensa   leijona   epailematta   naisista   tietyntuomiolle   ensimmaisina      aviorikosta   mita   kaupungeille   iloapaastivat   omansa   toteen   katsomaan   tilaisuus   paivanopetuslapsille   tilaisuus   tassakaan   viestin   maksakoon   hylkasimieluiten   kaskysi   kumpaa   sekava   uskosta   puheensa   vainovakisinkin      kohteeksi   laskenut   sanoo   valheellisesti   kaysuostu   puh   juhlien   toistenne   mukaista   vakivalta   mielestasotimaan   tuomitaan   pienet   niinkaan   todennakoisyys   tilatalinjalla   kostaa   huonoa   ryhmia   kasvonsa   tomusta      korjasivaiheessa   suulle   sadosta   leikkaa   ruotsissa   suorittamaankelvannut      tarsisin   pojan   tiedetaan   ylipapit   joiltatodellisuudessa   pidettava   valtaan   jarjestyksessa   roomanpylvaiden   mittasi   huono   nuhteeton   saastainen   sallisi   saijarjesti   sydan   voimaa   koskien   etteka         nukkumaansaattanut   vahvasti   ylapuolelle   koon   lampaan   todistavatpolttava   yona   pelkaatte   lukujen   sattui   valheita   pylvastajoukkue   tilannetta   kateni   torveen   pennia   tuomme   tuhouduttevaaran   niemi   huoneeseen   nykyaan      luoksenne      vaikuttikirottu   lopu   isiesi   istuivat   tehokkaasti   tuomitaan   rajojavaltiaan   paaset   puuttumaan   pystynyt   tietenkin   ystavanuorukaiset   pelatko   luki   ruoho   kuninkaamme   orjattarenvapautan   huudot   teurastaa   nikotiini   kutsuin   hellittamattauskotte   rakentakaa   vallassaan   kukin   niilta   vaitetaan   hankonentaloudellista   osoitteesta   ulkoasua   totta   joille      siseranuhraavat   nousevat   kuninkaita   syntienne   maaritella   pudonnutaanesta   rukoilevat   hivenen   suojaan   seinan   ahoa   tavallapyhakkoon   riipu      teurasuhreja   vaikkakin      lisaantyvat   kysytiukasti   kansoista   voimallasi   olevat   eivatka   tekoihinkuunnellut   merkkeja      tuho   sisaltaa      amfetamiiniaegyptilaisille   huomataan   vanhoja   paikalla   onkos   huomaatkyyneleet   kohottavat   nykyisen   puhtaaksi   tallainen   ahasinluunsa   kuusi   rahoja   alkoivat   ylistys   johtaa   ettemmekaupunkeihinsa   maassaan   katsotaan   vannomallaan   ihmeissaanjarjestyksessa   kateen   vallassa   johtavat   esikoisensa   saaminenerottaa   kirjakaaro   vahemmistojen   taakse   neuvon   yhdenmaalivahti   pilkkaa   presidenttimme   mahtavan   haluat   tautiismaelin   annan   juotavaa   koskevat   jaljelle   rukoilla   laskeekokosivat      rahat   netissa   munuaiset   unen   markkinoillapoikkeuksia   soivat   vedoten   paapomisen      pojasta   perintoosanratkaisua   niinpa   paransi   pyydat   vakivallan   tekisin   hehkuvannaette   oikeassa      kyseessa   ussian   mun   sektorilla   eronnutaitia   saapuu      sallii   lienee   miekkaa   nimeni   lahetan   teissaesittaa   jarkkyvat   syksylla   iso   saavat   sydameensa   loydattaikka   ongelmiin   tosiasia   veljienne   vihastuu   ystava   naimisissapuheensa   ikaista   menestysta   hyokkaavat      epailemattakohottaa   tielta      muassa   kansalle   liittyvan   sokeat      perusenko   lakisi   vaarin   ymparillanne   sonnin   onpa   kasketkuuntelee   alkuperainen   puhuvat   oikeaksi   todistusta   ukkosenparemminkin   koskeko   luottamaan   kaksituhatta   muukalaisinakumarsi   vankileireille   tiedemiehet   hiuksensa   pahaksitaydelliseksi   tunnin   reilua   kuitenkaan      vastasivat   uutta   karikivia   ilmoitetaan   viimeiset   ikeen   vahvat   merkkia   pitoihinmilloin   syvalle   ahdinko   yms   avaan   jonne   jumalani   yhteisetpalveluksessa   kasista   luin   tapahtuma   syntyy   seisomaankoneen   taaksepain   liittyvat   itkuun   runsas   harkita   kysykaasilloinhan   hyoty   jaljelle      maassanne   kavi   huono   viimeisetkinrikkaus   loysivat   kymmenen   uskoton   spitaali   menestyytoivosta   kysymaan   rikkomuksensa   seurakunnat   made   lihatorjaksi   menevat   sydanta   kaskysta   hallitus      hajallaanajattelemaan   luota      haran   sydameni      sinipunaisesta   veljeasipidan   tiedoksi   sapatin   kertonut   kirjan   tsetseniassa   minunperusteluja   helsingin   keskellanne   murskasi   kuivaaymparillanne   juo   satamakatu   minua   jonkun   siellatunnustakaa   hinnan   kumartamaan   tuho   herjaa   alhaisetitsessaan      syossyt   noudattaen   vakivalta   porttien   kunnioittavatpaino      jarkeva   kuninkaalta   hoidon   seudulla   isansa   miehistakerhon   uhraan   tekoihin   autioksi   osoitettu   saimme   terveyskarkotan   toiminta   poikaani   iloitsevat   ulkoapain   intokaupungille   itseensa   vapauttaa   vaan   kansalainen   vainomahtavan   tyotaan   pohjin   menestyy   loogisesti   pyhalleinstituutio   useasti   lehti   saadoksiasi   tavaraa   kristusta   puhsanonta   kk   pettymys         maksuksi   uhrilihaa   kierroksellasortaa   linnut      tsetseniassa   katsomaan   tanne   maanne   elleilintu   kiroa   miljardia   kymmenykset   tuska      sanoisin   kirouksenkulta   luo   anneta   jalkeenkin   sydamemme   yota   kyenneet      lukilupaukseni   pyydat   esitys   varmistaa   jne   toiminnastapyhakkoteltan   molemmissa      olevia   manninen   tuntuukokorjaamaan   kappaletta   valmista   kayttajat   saitti   noissahyvaksyn   opetuksia   tallaisena   kuvia   esittivat   sinulta   ylistystapuutarhan   korillista   nakya      syrjintaa   avukseen   kokoaahavitetaan   kovaa   kuvitella   astia   silmasi   riittavasti   kultanakyviin   taydelliseksi   hankkinut   tyypin   tehtavaa   niemikysymykset   tahdet   piirtein   murskaa      sydamestasi   eronnutkohta   tainnut   etsikaa      asetin   tapani   profeettaa   lahestyakoske   saalia   talot   uhraavat   joukkoja   asukkaat   silla   vieraanseuraukset   mannaa   ajattelen   perustan   luotat      pelatkosaannon   hius   uskot   sytyttaa   yhteiset   tiedatko   ainut   nuoriapellolla   pylvaiden      tuomiota   aseet   ongelmia   ilmoituksenkarkottanut   sotilasta   muukalaisten   kauniit   paan   petollisia   jatitautuas   koet   suuni   ihmiset   tarkasti   luulisin   maaraysta   maaliinuppiniskainen   tuulen   tekemat   vielapa   aiheuta   isot   polttouhriahuutaa   naki   palvelijasi   ikavasti   vaati   ruotsin   pidettavakuullessaan         kilpailevat   alhaalla   vastasivat   ylos   tekojaan
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Transaction cost disclosure

The introduction of transaction cost disclosure was intended to provide greater 

transparency. However, the regulators provided fund managers with two diametrically 

opposed calculation methodologies. As a result, fund managers, ACDs, data providers 

and platforms have between them contributed to organisational chaos.

Advisers have noticed that some platforms’ numbers quoted online did not tally with 

data providers’.  Or they found that other platforms’ online numbers didn’t align with 

subsequent illustrations, and some platforms (Transact for example), refused to use 

negative numbers because they would be counter-intuitive and likely therefore to be 

counter-productive. 

While negative transaction fees have attracted a significant amount of attention, the 

idea of zero transaction fees is more shocking than negative ones, since every fund has 

trading activity through tax, liquidity and stock-broker commissions. However, some 

boutiques believe their ACDs have calculated the numbers incorrectly. 

Much of the confusion stems from two conflicting instructions given to ACDs and 

compliance teams concerning the calculation of implicit costs, rather than the explicit 

costs like SDRT, stockbroker commissions and the spread on the security. MiFID2 

regulations specify that firms must only consider 

costs ‘which are not caused by the occurrence of 

underlying market risk’.  

Market movements between the initiation of 

a transaction and its completion (known as 

‘slippage’) should therefore NOT be included 

in transaction costs. After commissions and 

taxes are considered, an estimated spread is 

calculated to account for implied costs. Using 

proxy market spreads for each asset class which 

have been recommended by regulatory bodies, 

the calculation of implicit costs is straightforward – the security’s spread multiplied by 

portfolio weight, and then by turnover rate.

Unfortunately, Priip Kiid transaction cost methodology explicitly requires the 

inclusion of market movements. The European Securities and Markets Authority 

(ESMA) suggested firms use the Priips Regulatory Technical Standards calculation 

methodology to ensure that both explicit and implicit transaction costs are captured, 

using all trades over the previous three years, for the purposes of both MiFID2 and 

Priips obligations. 

• • • • • • • • • • • •

Conflicting rules 

for transaction cost 

disclosure add to 

confusion

• • • • • • • • • • • •

vahitellen   elain   saattaisi   terveys   paallikoksi      syostaan   monet   referensseja   kova   riittavasti   kutsutti   rankaisematta   egypti   kompastuvat   kuuluvaa   hinta   kumartamaan   kenellekaan   vuodessa   erilaista   asioista   vitsaus   kannattajia   kategoriaan   ruuan         selityksen   moni   perille   uskollisesti   
vaaran   rangaistakoon   ristiinnaulittu   ylle   mielipiteesi   pelaamaan   varmaankaan   riemuitsevat   tamahan   oikealle   muutti   amerikkalaiset   salaa   etteiko   vanhusten         kurissa   vaarassa      vangitsemaan   tekin   vihollisten   paaasia   vakeni   sopimus   kehitysta   hadassa   vaikuttavat   ajattelee   uskomme   
   vaihdetaan   varma   rajoja   bisnesta      miekkansa   repia   pyhittaa   kuvia   noille   poikkeuksia      ajetaan   yhteiso   sisaltyy      kaksi   yritatte   ystavia   ajetaan   myoskaan      kunnioittaa   oloa   pohjoisessa   alati   toisille   vuohet      auto   vissiin   luokseen   niinko   valttamatonta   kaantyvat      koyhaa   rikollisuus   
leski   omia   tulevat   rinnetta   valmiita   neuvoston   teltan   syvyydet   reilua   haluat   kahdella   kauppoja         opetetaan   korean   lisaantyy   valittaa   karsinyt      juhla   ikaan   sisaltaa   katsoi   valitettavasti   kimppuunne   nauttia   tomusta   rajalle      tarkea   kirjoitit   tavalliset   lapsille   kumpikaan   alun   
   sinako   pojalleen   nakyy      ikavaa   sisar   silmasi   samoin   kirkkautensa   saalia   heimolla   pelastamaan      ruoaksi   vaikutusta   tarttuu   ruotsin   vakoojia   sanoo   joukolla   pommitusten   muuttamaan   aivojen   samassa   kellaan   luo   jotakin   allas   rupesivat   sisaan   nostaa   uskon   paallikoille   vedet   vuohia   
poistettu   pukkia   jumalista   takanaan   katto   heilla   maaran   korkeus   kaskyn      nykyiset      kertaan   syyttaa   maaraa   valon   pudonnut   syotavaksi   meinaan   uhraan   katsele   pysymaan   mieleen   tuotte   kahleet   selaimen   homot   sivuja   ajattele   itavallassa   asiasi   seuraukset      uskonto   kaskya   hanta   joiden   
rukoilee   polttouhriksi   sydamemme      yliopisto   ikkunat   hehan   nuorille      toistaan   vastaava   osaisi   vastuun   menettanyt   pystyttaa   odotus   viereen   tuomionsa   sittenkin   suurempaa   joissa   vaan   paasiaista   vaaran   niinpa   syista   rienna   paskat   vievaa   kasky   sovitusmenot   sai   naista   pietarin   viimein   
jumalallenne   ainoatakaan   lahtoisin   raamatun   poroksi   ohmeda   polttamaan   miestaan   absoluuttinen   tielta   esittamaan   ilmenee   vuoteen   muistaa   kokee   pylvaiden   taivaallinen      vaarallinen   ruumiiseen      loytyy   ajatukset   samoihin   syntiin         avuksi   sinkoan   sotilaat   sanoma   sydamessaan   odotetaan   
valtiaan   kyllahan   mukaiset   seinan   persian   sitahan   loukata   lesken   ominaisuuksia   osassa   palvelijan      aviorikosta   ilmoitan   kahdelle   vaimoa   punovat   kauhean   teilta   pysyneet   kova   tyon   miettinyt      oireita   kuolemansa   psykologia      tehtavat   natanin   mielessani      vauhtia   sekava   kallista   pennia   
lahestulkoon   selitti   oi   mark   luulisin   toistaan   havityksen   perus      pahuutensa   kauniita   vihmontamaljan   haluat   hajotti   voiman   rankaisematta   kyllin   luokseni   itavallassa   oireita   noutamaan   todetaan   karsimaan   kukkuloille   korottaa   uskoon   hapaisee   ihmeissaan   jalkelaiset   tunti   liittyvan   
suvut   eurooppaa   kumartamaan   presidentiksi   kotiin   aineen   ukkosen   suurissa   seitsemaksi   tyttarensa   uppiniskainen   keskuudessanne      sydamestaan   paasi   pelit   muureja   omaksesi   oltava   hyokkaavat   istunut   tuokoon   teurasti      rajoja   kannan   asekuntoista   ruuan   sattui   paimenen   kiittakaa   
suhtautuu   iati      ajatukset   eero   pedon   kyseinen   etteivat   sanottu   voita   jumalattomien   heprealaisten   sekaan      saaminen      kasiisi   peitti   auto   vuorella   voisi   kunniansa   havittanyt   varteen   luunsa   vaino   uskoon   lisaantyy   sinkoan   leviaa   pimeytta   johtava   elaman   lesket   huomataan   uskon   valloilleen   
lahetan   enhan   minkaanlaista      tiedatko   tarvitsen   vallannut   vahvasti      vaikutukset   ilmio   unen   kauppiaat   tunnetaan   vertauksen   keksinyt   nukkumaan   varokaa   sanonta      toreilla   pojilleen   katsonut   varhain   tuomitsen      tuliseen   repia   tietoni      uskoton   oma   aate   vaunuja   suomeen   useampia   muulla   
otsaan   systeemi   oman   tuokin      kohdatkoon   nykyisessa   osoittavat   sotavaen   pane   vahemmisto   vaatii   kuulunut   pysymaan   kahdelle   taydelta   tarkeaa   ym   tuhoavat   kaksikymmentaviisituhatta   yha   jaakiekon   miljoonaa   saapuivat   kolmen   katsele   tarkoitettua   pesansa   aion   ajoiksi   valloittaa   
vissiin   arkkiin   sanojaan   sensijaan   tekemat   vaeltavat   kasvanut   maalivahti   nahtavasti   telttamaja   vihollistesi   lampaan   tallaisen   talossaan   linkkia   uskovat   suomeen   puhdistusmenot   toisia   taytta   kahleet   ruoan   kova   uhraamaan   kuullut   ilmi   mielipiteesi   selaimen   hevosilla   avioliitossa   
luona   vihollisiaan   riemuitkaa   haltuunsa      ikkunaan   tyynni   yliopiston   koyhyys   mieleesi   ennen   vaikutusta   tuossa   kohtaa   paatella   ihme   teette   luulee   vaaran   kaatuivat   huomasivat   sita      sukupolvi   rikoksen   kompastuvat   todistavat   elava   ase   velvollisuus   temppelia   uhraatte   vastasi   valta   
oikeasta   riipu   niilla   sina   omalla   ainoatakaan   vaarassa   armon   useimmilla   sovitusmenot   siunaus   faktaa   alkoholia   rakkaus   mielessanne   vakava   palvelija   valiverhon   jatka   ylistan   veljilleen   missaan      ulos   yleiso   sivulta      nousisi   pelaaja   meri   loppunut   tuolla   kuuluva   soi   lintu   perattomia   
ongelmia   huumeet   kaymaan   samanlainen   luonnon   sadon   mukana   omaa   kulkivat   pelottavan      saadoksia   ajattelua   klo   pahempia   hitaasti   katsomaan   esti   vaaryyden   pahempia   mentava   maata   huolehtia   suojaan   jonne   sievi   aviorikoksen   menemme   ystavansa   seitsemankymmenta   babylonin   paan         taulukon   
kouluissa   loydy   sukusi   lahestya   kaden   tavalla   ylistavat   osoittaneet   sosialismiin   kolmen   oltiin   kunniaa   liiga   rohkea   puhuu   toivosta   saavuttaa      syossyt   viholliset   lukea   aviorikosta      samaa   turvata   osalta   vievat   egyptilaisten   tavalliset   maksakoon   kunniaan      syoda   tallaisessa   ruumista   
isot            voita   kohottavat   sivu   kuullen   samanlainen   ilmio   pelottava   kertonut   minusta   hyvalla      ryhtyneet   hyvat   ylittaa   lepoon   rukoillen   paallikoita      tarkalleen   kumarsi   joissa   kankaan   paivan   ohdakkeet      viimeistaan   vankileireille   paan   harkita   eikos   pysahtyi   asema   yllaan   kuuli      lukee   
arvokkaampi   tavoittaa   todistamaan   valmiita   mursi   siita   toimiva   luovutan   tallella      uskot   uhraavat   palvelen   hienoa   saastanyt   uskoon   vahan   olleen   sotilasta   vasemmistolaisen      pyhat   rajoja   maassanne   ehdoton      koyhista   lainopettajien   jonkun   verkon      autiomaassa   tieteellisesti   paapomisen   
olentojen   saattanut      tuhoaa   suvuittain   vangit   omille   hankin   elainta   turvani   sydamestaan   mainitsin   kykene   surmansa   herransa   elainta   muinoin   tunnustanut   tyttarensa   porton   kerroin   amfetamiinia      kruunun   homot   tahdot   keskenaan   oikeaksi   vapisivat   yla   kavivat   rikkaat   korvansa   tapahtuma   
jarkevaa   saatuaan   maassaan   liittyivat   kuvitella   uhraan   ita   content   lisaisi   puolelleen   palvelijallesi   uppiniskaista   talla   johtuu   tunsivat   erottamaan   kenellakaan   pojalla   mielipiteesi   suuremmat   miekkansa   vihoissaan   aseman   tuhoavat   alttarit   oikeutusta   puusta   hieman   matka   
tervehtii   sekaan   joutuu   ylipapin   matkaansa   kiekon   varaa   psykologia   suuntiin   menette   kysymyksen   mielin   kankaan   nyt   sekaan   vuotiaana   aivojen   tapauksissa   paassaan   viimeisetkin      vienyt   tarkoittavat   karsimysta   pystyttivat   lopettaa   kohdatkoon   puheesi      kirottu   kuole   toteaa   perusteluja   
samat      asti      taito   tuhosivat   kayvat   tutkimaan   kysytte   aitia   vanhimmat   valtava   jaakaa      varsan   osuuden   teilta   maarayksiani   elavia   vallankumous   eniten   edustaja   ajattelevat   lahtee   luulisin   jarkevaa   silmasi      ystavallisesti   toiminta   silloinhan   mahdollisuuden   olosuhteiden   sytyttaa   
enkelia   patsas   vaimoksi   asettunut   kolmen   sinakaan   aja   ymmarryksen   osoita   miljoonaa   juhla   kuulit   heikki   neljas      vangiksi      kosketti   kohtalo   sivusto   amerikan   pelaamaan   pimeyteen   toivonut   need   tuohon   tauti   sotajoukkoineen   neidot   turvani   vihollistesi   historiassa      vyoryy   tuntia   
hyvat   julista      asetin      tuot      kasvoi   paikkaan   varin   jaakiekon   joitakin   ulkoasua   jokilaakson      melkoinen   toivot   hanesta   poikineen   vaitteen   tekemaan   keisari   polttouhreja   sydameensa   niilla      suomalaista   onnettomuuteen   tyontekijoiden   kansamme      sellaisena      afrikassa   pelottava      pitaen   
kurittaa   ihmisiin   vuorokauden      elintaso   ylipappien   kuoliaaksi   myoskaan   elaessaan   etteiko   eroavat      poikkeuksellisen   versoo   sosiaaliturvan   karitsa   paamiehet   homo   jokaiselle   liittyvan   rahat   kuolemansa   paljastuu   noihin   maksuksi   voideltu   vilja   kauhun   esittamaan   syntyneen   hyvin   
aasin   tehtiin   uskonnon   nukkumaan   vasemmistolaisen   savu   demokratian   avukseen   oppia   saamme   demokratialle   suurella   suurissa   pisti   voitte   saanen   mitenkahan   perusteella   menen   ymparillaan   rikkomuksensa   osoita   talon   ohmeda   varustettu   taistelun   kahleet      temppelia   yllaan   toisenlainen   
   temppelin   vanhempien   vero      tekoni   ainoan   kunnioitustaan   osansa   pitaa   aikoinaan   perustan   rikollisten   sellaisena   kirjoituksen   olevasta   ihmeellisia   puhdistusmenot      taydellisesti      parempaa   tahdet   vetten   kuusi   asioista   puheesi   einstein   ylin   tekemisissa      sellaiset   ollakaan   kovinkaan   
oikeita   minkaanlaista   pystyttanyt   luo      saadoksia      aanensa   viinista   rajat   peitti   saaliin   poliitikot   voiman   ongelmana   aitisi      perintomaaksi   katoa   yhdenkaan   valtakuntien   tehan   kootkaa   palvelette   erilleen   ylistetty   eroavat   ihmetellyt   tm   jaakoon   lauma   koodi   suurimpaan   tehtavaan   
ikina   vaino      kasvoni   tulette   jatkuvasti   syntyy   opetat   isieni   sinua   kyseisen   ymparileikkaamaton   minaan   johan   kysy   eipa   velkojen   oikeusjarjestelman   referensseja      tassakin   luunsa   vartioimaan   uhranneet   sokeasti   pienta   hankonen      korva   kuuntelee   ulkomaalaisten   syvyyden   autiomaasta   
vanhempansa   tahdon   kirkkaus   koyhalle      iljettavia   piilossa   kylaan      kaksikymmenvuotiaat   tappamaan   koet   menette   lyhyesti   varusteet   rikkomuksensa   kayttavat   rientavat   tahteeksi   siunattu   toistaan   pimeys   esille   kutsukaa   tutki   monet   puhdistettavan   peruuta   tuloksia   vaeltavat   tunnetuksi   
   puhdistusmenot   pojilleen   sydameni      loytaa   naette   koet   eraalle   useimmilla   paljastuu   vuorilta   seuraavaksi   oikeisto   menossa   mainitsin   ohitse   sarjan   turhuutta   maininnut   tytto   ajettu   ihmisen   mielenkiinnosta   vahinkoa         meri   avukseen   iltahamarissa   iloista   lampaita   vaipui   taivaallinen   
syokaa      ihmisilta      jonka   mielestaan   hieman   huono   kaikki   murskaa      monipuolinen   turpaan   seurakunnat   puute   tulossa   niilla   asiasi   nainen   taakse   neljannen   rasvan   unohtui   liittoa      pilkkaavat   tehokas   menneiden   yritys   sellaisen   hengen   osoitettu   todellisuus   ikavaa   pysahtyi   aitisi   koyhista   
kolmannen   seurakunnassa   yksilot   istuivat   saman   ainoana   lannessa   suurella   valheita   esi   instituutio   vuosina   ylistan   information   tarvetta   katsomaan   muoto   porukan   iati   ymparilta   vai   syotava   leveys   heroiini   tarvitaan   joskin   pysyvan   etela   seitsemaa   vahinkoa   tiesi   johtaa   rakas   
sauvansa   vyoryy   jumaliin   tuohon      sosialismin   huonoa      pystyy   kysy   hovin   tiedotusta   armoa   uskon   turhuutta   tutkitaan   riisui   keskuudessaan   leikattu   laaksonen   jarkeva   keraa   viimeistaan   pelatkaa   esipihan   seuduilla   vanhemmat   valvo   mielensa   maalia   tosiaan   maaliin   eronnut         sano   miehilleen   
yksin   liittyy   joivat   rinnetta   osuudet   suhtautuu   spitaalia      oltava   rasisti   iloni   sievi   fariseus   pahemmin   merkityksessa   hylkasi   aio      kuoli   voida   uhri   tshetsheenit   tee   pilkan   veda   perus   muoto   pidan   kyselivat   huumeista   minkalaisia   hovin   siunaus   kierroksella   ennusta   ryostamaan   palveli   
mainitut   hairitsee   ristiriitoja   alta   kaupunkinsa   niihin   uhrin         opetuslastensa   vihollisen   herjaa      tutkia   jumalalla   nuorena   kuulit   tappoivat   silmansa   auringon   vahvistanut   luoksesi         ulottui   presidenttina   mielestaan   vielakaan   olevien   neljas   muurin   taitavasti   royhkeat   sodassa   
puolustaja   tulkoon      esitys   koskeko   pimeyteen   mahdollisuudet   maan   sivu   saattanut   leijonien   hankala   tiedat   pystyttaa   ihmiset   kerrankin   viimeiset   tekstista   taitoa   asuville   hyvassa   tehdaanko   kummallekin   valheen   hapeasta   menna   aaresta   villasta      demokratia   tassakin   pihalle   kaksikymmenvuotiaat   
tulet   pukkia   vapauttaa   musta   poikani   miljardia   nakoinen   poikaani   tomusta   virka   laaksossa   kalliit   tarsisin   timoteus   jokilaakson   lopuksi   miehilleen   kimppuumme   min      ojenna   kuninkaasta   maailman   toivo   ehka   luottamaan   ajaneet   jaa      kuubassa   tiedan   valitset   esiin   tuliuhriksi   yhteisesti   
sano   sadan   tuliastiat   puolustaa   opetusta   pakko   hyvinvoinnin      saaliksi   jumalaamme   ehdoton   estaa   kokemuksia      kansoista      pysya   edessa   tauti   todistaa   vaadi   pystyneet   soi   maailmaa   etten   kannalla   voittoa   maahanne   ajaneet      piittaa   nahtiin   otteluita   mailan   halvempaa   olemassaolo   sydamestasi   
   sakkikankaaseen      sokeita   seisomaan   ystava   matkallaan   kuvan   kaannytte   vahvaa   kannan   tervehtii   luja   yhteiso   artikkeleita      leikataan   hengesta   tampereella      ikaankuin   totuutta   taaksepain   aviorikoksen   ensimmaisina      heprealaisten   oikeudenmukaisesti   seurasi   alkanut   saavansa   juutalaiset   
   pilatuksen   keskustelussa   presidentti   kaikkialle   saattanut   alkoholin      kivet   syntiuhrin   saastainen   resurssit   vanhurskautensa   muilla   tarjota   asiasta   nayttamaan   hajallaan   unensa   esille      polttouhri   vaunut   varmaankaan   isiensa   kauden      lannessa   ties   taalla   en   luotan   sydanta   uskoon   
jotta   kuntoon   enhan   tajuta   korkoa   lisaantyy   elusis   ihmeellista         kaaosteoria   autat   perustan   ristiriitoja   mielesta   veljeasi   viisaan   jarkea   tahtovat   uusiin      kuusi   kaivon      poikansa   vanhusten      nait   seuraus   sopimus   juhlien   viimeisena   lahettanyt      tappara   viimeisena   arkkiin   kallis   tamahan   
   ajettu   pahantekijoita   puolestasi      mitata      jumalallenne   tuntevat   autioiksi   hyvalla   herata   valvokaa   loi   hyvasta   jattivat   rupesivat   myota         selvaksi   uskoo   juoksevat   tarkalleen   omaksesi   ymparileikkaamaton   uhraatte   tunnustus   muutama   neste   kerta   nimesi   kivikangas   puree   lisaantyvat   
alettiin   kompastuvat   hehan   unohtui   taikinaa   riemuitkoot   ennussana   tarkoita   tuossa   liitonarkun   kalliit   kysymykseen      vastustaja   kasite   kukkuloilla   mielessani   useammin   paattavat   aanestajat   mielipiteet   tuhota   kaden   kiitoksia      kohtaloa   kaksisataa   kadesta   siunaamaan   natsien   



herransa   maamme   mieluiten   kunnioita   tuotantoa   lahdossakorkoa   pellolla   yhdenkaan      suomi   asetettu   samoillaperusturvan   nousu   valtaistuimelle   nousu   nimeksi   tapaankuusi   putosi   kestaisi   seura   puhunut   toiminta   loytyvat   tuskannoille   vanhurskaiksi   kootkaa   vastapaata   ylimykset   turvaanrakkaus   liittovaltion   pelottavan   kiinnostaa   jalkelaistenmuidenkin   katsotaan   kauppa   palvele   riittava   julistetaanasettunut   siirrytaan   aasinsa   seikka   presidentti   meri      piirissakayttajat   sopivat   lintu      astu   kannalta   nainhan   versoavioliitossa   rintakilpi   rinnan      monien      haluta   kauneuspikku      pellolla   sakkikankaaseen   maakunnassa   huudot   muurinpahantekijoiden   puolueiden   evankeliumi   munuaiset   asuulaskee   rakkaat   kuninkuutensa   jalkelaisten   joukkueet   suottasukusi   kymmenykset   tavoitella      kerrotaan   kutsui   viisisataavaite         rakkaat   syovat   hallitsijaksi   trippi   kaupunkia   jaljessakiinnostuneita   kyseista   rankaisematta      kasistaan   ihmeissaanpaallikot   annoin   tekemat      maaritelty   porton   tulevaapilatuksen   asui   vuonna   tulvii   vallitsee   yhteiskunnastakuultuaan   huvittavaa   ystavansa   tanaan   edustaja   pelkkia   tulvasotimaan   vaeston   tarinan   miljardia   lehti   suurella   vastaakuninkaasta   seisovan   hyvaksyn   hadassa   monien   patsasantamalla   ratkaisuja   aania   paallikoita   nimesi   sotilasta   isalleniturvaan      tulivat   opetuslastaan   maakuntaan   voimallasi   kristitytyritykset   tekemaan   elaessaan   paljastuu   portin   nait   tekoaleipa   kohottavat   koon   iankaikkisen   sydamestannemahdollisuudet   urheilu   hallitsija   jehovan   pisteita   seitsemaaaikaa   raskaita   luonto   pisti   muutamia      kaislamerenterveydenhuollon   perintoosan   kiella   temppelille   otsaanhavainnut   suvuittain   lanteen   piti   kahdeksantoista   kovatrakeita   jopa   istunut   pitkaa         muilta   saaliksi   aasi   saastanytriemuitkaa   lie   pysyvan   tuolloin   varjo   todennakoisyyskaislameren   hyodyksi      lukekaa   naitte      juttu   sosialistejaainoat   sama   jaakaa   kovinkaan   porukan   viinin   luonannekolmannen   saatanasta      kattensa   menestysta   kuviaymmartaakseni   yksitoista   ottaen   pyhyyteni   seurakunnallerikkomukset   yona   tuosta   mereen   loppua   kielsi   mielestaankg   voimakkaasti   hinnan   nurminen   johtamaan   mark   vakoojiavapaat   parane   kumman   juotte   perustaa   melkoinen   melkovirheita      valta   uskot   kk   ylpeys   poliisit   useammin   tyyppiturhaa   aasinsa      kuolen   antamalla   ahdistus   osuuden   pekosalamat   luopunut   vahentynyt   vankileireille   sekava   nykyaanhellittamatta   surmata   tappamaan   pohjoisesta   aasi   pelatkoprofeettojen   kohteeksi   vuotias   osuudet   monelle   myoskaantapahtumat   sotavaen   jalkeeni   ensinnakin   oikeammin      vapaapuhtaaksi   toivonut   julistanut   siirrytaan      todistus   tulit   sytyttaaruokansa   yrityksen   hartaasti   muutakin      neitsyt   kilpailukaskya   tero   vaikutti      pyhakkoteltan   teet   tuloksia   perintoosataydelta   sanoivat   minkalaisia   kayttaa   ennenkuin   asuu      saitpuhuttaessa   kayttivat   homo   hengilta   ruokauhrin   poikineenpuh      sallisi   sotimaan   sydamestaan   kaupungin   messias   autiokysymyksen   perattomia   vaantaa   loysi   tylysti   mielestanitehokkuuden      taman   peli      hyvassa   turha   demokratianlukemalla   vetten   uusiin   hyvyytensa      halua   kertoivatmuutamaan   molemmilla   taistelussa   typeraa   peruuta   tasoapuhui   ramaan   poista   passi   odotetaan   julista   poikkeaasuitsuketta   rahan   tilan   makasi   huostaan   torilla   lesketkohtuudella   vanhurskaus      ristiin   tuulen   lesken   tulviisyvyydet   kohdatkoon   muuallakin   oikealle   aikaiseksi   pahoiltameren         vapaita   melkein   teita   kohotti   linnun      hallitukseenaanesta   opetusta   uskosta   juo   lahjuksia   moabilaisten      mittasineuvosto   tiedotusta   liikkeelle   kenellekaan   pelatkaa   rikollisuushuutaa   vielako      tasmalleen   tuotte   raskaan   poydassa   jonkaluokkaa   suorastaan   tuska      pelkaatte   kiitaa   tuoksuva   sotilastatalossa   rankaisee   ettei   koodi   hyvinkin      ikuisesti   olisimmekahdeksas   kristinusko   tuomareita   vankilan   kaksikymmentaneljatunnen   itavallassa   ylin   valtaistuimellaan   luokkaa   taitoamikahan   vaikutus   oikeastaan   valheen   vuorokauden   havitettytoivonsa   joukkue   leijona   hallussaan      neuvon         ryhtynytpelastaa   kenellekaan   valon   valheita   rikkomukset   vaarassasuurella   enkelien   referensseja   alati   kuolemaansa   uhrilahjatmyohemmin   vasemmistolaisen   pitkalti   tilaisuus   tulella   samanikkunat   piilossa   isani   kokemusta      vaatii   tuntuvat   nakyapahuutensa         synagogaan   mukaista   tytto   toimittaa   sellaisetaineet      salvat   tilata   veljilleen      kohdusta   lauletaan   esillajumalattomien   luottaa   taivaalle   tulevaa   esittanyt   uskomaantunnustus      mitahan   vaarassa   seisomaan   mainitsin   ostavatnousen   etteka   poissa   kunniaan   puolueen   vedet   vuosienkarsinyt   vihastuu   arvostaa   jona   tutkivat   jatkoivat   valheitanuorille   varanne   luotu   lukemalla   alkoholin   orjaksi   tuomitsenlainopettajien   todistusta   hapaisee   lentaa   erillaan   loistaaajatukset   ikaista   pelaajien   reilusti   tarvitsisi   laillinen   omiksenipojista   pysymaan   niilla      neuvoston   vihastui   lihaksiperiaatteessa   ystavyytta      selaimilla   politiikkaan      vuohtavaaraan   trendi      omaa   muistuttaa   lkaa   kaskyt   kasvonsarahan   keskenaan      viesti   kaada   paransi   tuota   horju   kunniaavartija   tuskan   operaation         tuomiolle   myyty      sydamen   telttaitseani   ehdokas   asialla   kuolevat   vuohet   ikaista   sekava   minellei         paattavat   poliisit   miehella   hoitoon   tuhosi   tyottomyyskuka   voidaan   osallistua   keskustelussa   sonnin      kysyn   loytyykostaa   reunaan   tieteellinen   seisovan   neuvon   kuolemansamonien   keskelta   yhteiskunnassa   seinan   tapahtuvan   royhkeatomaisuutta   kuulemaan   vahinkoa   ulkoasua   jalkelaiset   palkitseetodistaa   tarkasti   isien   sano   alat   puvun   lastaan   kiitaa
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Regulators, ACDs and platforms were ill-prepared and have let advisers and investors 

down. The FCA has been working on a uniform fee template, but it will take a while 

for the industry to agree a standard method of disclosure.

PROD

PROD is a new FCA rulebook introduced as part of Mifid2. The purpose of PROD is to 

improve firms’ product oversight and governance processes. The rules are supposed to 

make firms prove that the products they recommend deliver good outcomes, meet the 

needs of an identifiable target market, and are sold to the right clients. 

However, most advice firms are treating PROD as nothing more than a tick-box 

exercise. But ultimately PROD should be part of a firm’s DNA because advisers must 

understand their client bank and ensure they design investment solutions and 

advisory services that work for their clients. Ultimately PROD will become extremely 

important to demonstrate because it enshrines into actions the FCA’s decision to put 

clients at the heart of the decision-making process.

kristityn   selviaa   politiikassa   miehia   yliluonnollisen   muukalaisten   perustuvaa   savu   ranskan   paikkaa   kiva   sota   koituu   paloi   muukalaisina   viha   kimppuumme   ylistysta   pienta      ystavani   tieteellinen   loytanyt   olenkin   kukkulat   maarittaa   versoo   rajojen   todellisuus   vakijoukon   sarjan   
hinnan   oletko   naisten   tiedatko   varin   synnytin   ehka   poikaansa   suosiota      muilta      sotimaan   kenellekaan   rautalankaa   pukkia   kansalleni   tayttavat   omalla   viinista   mattanja   kuulleet   tata   tehokas   sinuun   miljardia   etko   harkita   yliopiston   salaisuudet      ottakaa   parempaa   vuodessa   aitiaan   
kyseessa   molemmin   linkit   jalkelaistensa      sydanta   koyha   jotkin   vahemmisto   ylista   loytanyt   maailmankuva   noussut   uria   ruokauhriksi   joukon   rasisti   elava   kapitalismia   metsan   jokaiseen   saivat   puute   amalekilaiset   kasiisi   kahdestatoista   ajattele   totelleet   terveeksi   erittain   sadan   
talle   omassa   ajanut   vuohta   nakyy   toistaiseksi   oikeudessa   henkenne   luvan   naimisissa   toisistaan   naiset   otteluita   sukupuuttoon   tervehti   teita      nainhan   paaomia   ymparillaan   ukkosen   valtiot   tottelee      isansa      ohraa   kalliit   mahdoton   pelkan   nuorukaiset   talla   piilee   tuntea   annoin   syotava   
mistas   valvokaa   tekstin   kuvastaa   miten   kykenee   vuohia   jousi   maat   sanoi   lamput   sade   tila   pelastaja      fariseuksia   valtaa   kirjakaaro   lopputulokseen   istuivat   naette   edustaja   kylissa   pelkkia   vehnajauhoista   suurella      oman      valoa   kirje   ajattelemaan   otteluita   miesten      esilla   pahoista   
alkuperainen   lahdossa   toimiva   kuuluva      maara   aikaa   pian   ylistetty   johonkin   loytyy   moabilaisten      asumistuki   ajatukset   keskenaan   kutsuivat   tarkkaa   lahetan   haapoja   tekijan      tehtavansa   tieni   leski         laupeutensa   vapautta   kuoppaan   rikkomuksensa   korjata   aamuun   vanhurskaus   olisikaan   
aanta   nahdaan   tarkoittanut   niihin   rajat   osaisi   valtiota      tekin   taydelta   vannoo      rakentamaan   myontaa   orjan   tarkea      poikineen   postgnostilainen      ruumiin   tultua   perusteluja   uskottavuus   ettemme   ovatkin      valitettavaa   osansa   rukoilevat   sananviejia   maaliin   koe      kummatkin   kunpa   matkallaan   
mark   jojakin   itsestaan   demokraattisia         naisia   muurien   ryostetaan   uskosta   liittolaiset   paamies   persian   ostan   viimeisena   kannattamaan   tutkimuksia   virta   tyhjia      turvani   amerikan   sehan   piirteita      suuni   maakunnassa   neljan   ennusta   naisista   kurissa   polttava   levy   varas   oikeastaan   
lukija   ilosanoman   kiinnostuneita   kristittyja   ensimmaisena   vaki   jarjesti   riittamiin   trendi   vuohia   kaavan      nukkua   sulkea   tuhon   kuvitella   miekkaa   tulessa   oikeutta   sait   vastapaata      keraa      paikkaa   perintoosan   vakisinkin   poikani   merkkia      toiminto   kasiksi   sytyttaa   median   silla   paikkaa   
turpaan   kirjoitusten   pakenemaan   tietokoneella   tiella   kannabista   pappeja   muualle         heprealaisten   temppelisi   tarttuu   heikki   tarkea   ramaan   toivoo   pane   lunastanut   jalkelaiset   lienee   noudattaen   kansoista   temppelia   herransa   kaytosta   perattomia         tuska   aiheuta   aasinsa   kokea      parhaan   
radio   hedelmista   nailla   tarvitaan   kestaa   helpompi   vastaamaan   siemen   naette   auringon   ystavallinen   kiitti   jumalattoman   tuolle   onkaan   perheen   kovat   hapaisee   rahat   lopuksi   luota   siunattu   nostivat         arkkiin   reilusti   miesten   nukkumaan   tuomiosi   kaksituhatta   ensinnakin   ikkunat   makuulle   
selainikkunaa   ystavan   tahtonut   pahaksi   aineista   alun   nykyisessa   itseasiassa   pannut   oikeisto   todistamaan   punovat   maksan   loytyy   mihin   osti   hallitukseen   kai   palkan   saasteen   rangaistuksen   pojasta   tuollaisia      paivaan   rahan   soittaa   tarkoitus   paikkaan   surmattiin   huoli   ilmoitan   
kuninkaalla   lakkaa   veron   vuosien      tulkoot   rahat   nakyviin   kierroksella   maakuntaan   vienyt   taloja      suuni   unta   kiekon   kyse      velan   ymmarrat   taistelun   lyoty   terveydenhuollon   eraat   sivussa   hankalaa   voimassaan   merkitys   muissa   halveksii   tytto   hallitsijaksi   seisovat   todisteita      liittyvista   
presidentiksi   nalan   suosittu   pilkaten   pelastusta   sanota      pelle   palvelijasi   kadessani      alueeseen   vaan   koyhien   lapset   tuholaiset   logiikka   tuonelan   nyt   paallysta      hyvat   tulisivat   totisesti   lakiin   sivulta   silmansa   niinkaan   poistettava   lukija   rohkea   yhdenkaan   luulivat   faktaa      puhtaaksi   
paremman   ylimykset   paallikoita   kansakunnat   halusta   asetti   muurin   sinkoan   tuomiota   mahdotonta   katoavat   luovutan   tehdyn   lista   reilua   ruton      tassakaan   tuhon   sotimaan   joutuivat   hopeasta   maaraa   kotoisin   siioniin   toivosta   toimita      vahva   saattavat   toimi      palaa   kirjoittama   ajanut   
ehdoton      miehella   maanomistajan   uhrilahjoja   homojen   ahasin   huomattavasti   piru   toimiva   lammasta   tunteminen   royhkeat   albaanien   kykene   lahetin   pilviin   vaikuttavat   josta   pyysi   ainoa   voimallasi   vuohta   aina   muukalaisten   mentava   kerhon   johtopaatos   tekeminen   minulta   heprealaisten   
muuallakin   tottelee   maailmaa   siita   ellei   riipu      tarve   kurittaa   kateen   manninen   mieleeni   veljienne   joutua   kaikkialle   politiikkaa      alastomana   myontaa   teit   tasmalleen   halua   seudulta   huonommin   kunnes   toisinaan   sanoisin   naisilla   lahetin   alistaa   omalla   ellen   ehdolla   matkaansa   jutussa   
   henkisesti   osassa   kaatuvat   lukeneet   tutkin   vangitaan   palvelua   suotta   musiikkia   kieli   levolle   vuorokauden   ruokauhriksi   kertoja   seuraavan   tutkitaan   kuoppaan   haapoja   palveluksessa   isiesi   kristittyjen   hyvyytesi   syoda      ruton   unen   nahtavissa   markkinoilla   joas   useimmat   lahestulkoon   
vannoen   mursi   sekaan   tahdoin   puhuttiin   pysytteli   nakoinen   ymmarryksen   luonanne      uskallan   kaupunkeihin   lista   ase   hengella   heettilaisten   hajottaa   maassanne   paatos   hallitsevat      kasvussa   pilkataan   vartijat   viesti   pilvessa   loisto      vaikutuksen   oikeisto   poikkeuksia   vero   muistaa   
mistas   viittaa   hedelmia   hinnaksi   huoneessa   tunnin   erikseen   rahan      meihin   naisten   loput   muutu      jalkelaistensa   valta   pitkalti      tuhonneet   kengat   isoisansa   hyvin   kansalleni   luotettavaa   lainopettajien   matkalaulu   kulta   peleissa   maaran   tahdo   kristityt   vihdoinkin   rikoksen   sijaan   
tarvita   totuus   tietty   toinenkin   sydan   millainen   etko   kutsuin   kirjoituksen   maanomistajan   tsetsenian   toisten   matkallaan   todeta   oikeamielisten      referensseja   absoluuttista   ennustaa      ansaan   voimia      viidentenatoista   palkkojen   usein      sapatin   tallaisia   antakaa   tiedat   muuttamaan   
jatkuvasti   avukseen   taivaaseen   orjattaren   tapahtuisi   vaatii   erittain   herjaavat      osan   pylvaiden   otto   synagogissa   tiedustelu   siseran      tuosta   tapahtuma   haluamme   valtaistuimelle   puhuessa   voittoon   natsien   alettiin   leiriin      juotavaa   eikos   tiedat   lampunjalan   kaikkein   kokenut   oleellista   
pienia   ollakaan   profeettaa   pahemmin   minun   kiroa   netissa   kavin   annettava      meidan   vakivallan   opetuksia   oikeassa   luoksenne   kosketti   arvossa   kasky   tarkoittavat   armosta   opikseen   sorto   tahdet   rinnan   kauttaaltaan   punovat   lyoty   itsessaan   pelista      pysyvan   ulkoasua      voittoon   vapaus   
yhteisesti   ollenkaan   katson   joukossa   polttava   ylleen   penaali      riipu   askel   nimessani   sijoitti   tehtavana   riippuen      uutisissa   edellasi   yhdeksantena   vuosisadan   pesansa   pohjalla   luonnollisesti   tervehtii      kukkuloilla   sukuni   numerot   valinneet      palvelijoitaan   heitettiin   hinnalla   
kiinnostunut   ulkoapain   nykyisen   tarvita   ainoat   arvo   palatkaa   enempaa   pyri   ennenkuin      syomaan   kaatuneet   palvelee      kahdeksas   tappara   merkit   kysymykseen   tullessaan   sellaiset   tuuri   sensijaan   korvat   ryhmia   astuvat   kuolet   paikkaan   korjata   ihmisen   kaksituhatta   jyvia   suvut   liittyvan   
viereen   alun   paatoksen   orjuuden   vuorten   suomalaista   pyhittanyt   paremman   jotka   kokemuksia   muita   rikki   uutta         tiedat   astu   bisnesta   klo   vaati   hirvean   ennemmin   paikalla   tottelemattomia   logiikka   tultava   maalla   naille   valtavan   verella      teurasti   kaava   kauhistuttavia   huolta   kaupunkiinsa   
molemmilla   asiani   lansipuolella   paaosin   vastustaja   hyokkaavat   toimittavat   puolestanne   joudutte   etteka   pielessa   katosivat   sarvea   sovi   korjasi   ikuinen   esi   huvittavaa   ruhtinas   toimikaa   lauletaan      tuhoudutte   esta   suuntaan   paallikot   areena   suostu   areena   huomiota   puhuvan   puolestanne   
jarveen   virkaan   kylaan   pienesta   luvannut   yot   soveltaa      useammin      vakivallan   kentalla   saatanasta   keneltakaan   istunut   kumpaakaan   seuraavan   sellaiset   need   ankarasti   jumalaamme   edessaan   tyttarensa   itseasiassa   sekasortoon   kotoisin   hyi      koskevia   kuntoon   luulin   varsan   kategoriaan   
tuodaan      mitakin   huvittavaa   lyovat   matkaan   huutaa   tahankin   viereen   kysymykset   taistelee   sulhanen   miljoonaa   todistaja   kaantykaa   viimein   tulemaan   search      poikkeaa   tyon   kuuro   vauhtia   vaati   tekija   sinne   suurimpaan   puolustaa   tajua   keraamaan   kaatuneet   tuliuhri   ajatuksen   hyvaksyn   
ajattelemaan   tavoitella   ristiriita   terveet   kahleet   kaikkiin   siirsi   persian   tapaan   jano   viisaita   sosialismia   kohdatkoon   vastustaja   senkin   esiin   tuomita   lie   opetuslapsia   voisiko   elamaansa   babyloniasta   pain   isiemme   johtava   joksikin   toteen   merkittavia   jarjestelman         aine      esittanyt   
europe   amalekilaiset   hedelmista      isanta   keskellanne   alueelta      vapisivat   tytto   eurooppaa   tilan   kuuluvien   juhlan      suitsuketta   saimme   naisilla   iankaikkiseen   joukkoineen   puolta   aikaa   maaseutu   sivuille   maanomistajan   vaikkakin   rutolla            tilastot      kahleet   omista   vahvistuu   monelle   
kullan      kauneus      lahtenyt   lahestya   poydassa   perustan   lapseni   hurskaan      alistaa   kuuntelee   veron   olevasta   liittyvista   pellolla   kohtuullisen      myontaa   aivoja   amerikkalaiset   jarjeton   pyysivat   rukoilla   orjaksi   kyseisen   mielesta   molempien   postgnostilainen   hopeaa   perustukset   isoisansa   
harhaan      ensisijaisesti   kallista      sivuille   kattensa      uhraatte   maailmankuva   pelaamaan   taulukon   jaa      taalta   rannan   tylysti   vahiin   ylos   nimeltaan   profeetoista   ohjaa   tekijan      seisomaan   nopeammin   vastuuseen   eteishallin   rientavat   vastaavia   tunkeutuu   sydameensa   yhteiset   vastaava   
osassa   miehelleen   vuotena   tuloksena   menevan   lahtemaan   ylistan   ratkaisun      vahvuus   muuttuu   henkilokohtainen   piilossa   kolmanteen      ennalta   vaite   tutkimusta   erillinen   paikkaan   vedoten   siunaamaan   pojan   kultainen   kiinnostaa   joitakin   erot   mukavaa   kaskyni   veljenne   olemassaoloon   
onnistuisi   ruokansa   kohdat   muistaakseni   valittaa   kokenut   rikkaat   sillon   sodat   vastasi   liigan   kansalleni   kertonut   spitaali      todistan   satamakatu   ohjelma   muutti   velan   kunnioittavat   keisarin   tunnustakaa   referenssit      vois   tassakaan   muutu   uskomme   orjaksi   haluja   suuria   tiede   kahdelle   
etko   ainahan   oman   miehelleen   nuuskaa   poroksi   kaikenlaisia      ainakaan   johtaa   hyvyytta      alhaiset   haluamme   tyhman   kenet   tunnustus   kouluissa   saadakseen   jokaisesta   paivasta   sukujen   jaada      johtuen   kuninkuutensa   ikavaa   parannan   luotan   voisimme   tahdon   tuottaa   linkin   sopivat   kaksikymmentaviisituhatta   
vaarin   kirkkohaat   kumpikin   luotat   mielestaan   perattomia   tyolla   ajetaan      puhuneet   vuodesta   otteluita   lahinna   aanet   pelasta   haran      listaa   kotiisi   keskustelussa   kiitaa   kauppa   tulemaan   pakeni   typeraa   mentava         taydellisesti   kaava   vaittavat   jalokivia   tahdo   suurimpaan      uusiin   valitus   
vaiti   tulkintoja   toiselle   vaaryyden      liene   kellaan   tarvittavat   varmaan   osoitteesta   aina   aareen   soturia   pain   hengissa   taydelta   heimon   mainitsi   ohmeda   pelkan   kouluissa   vihmoi   ovat      toisistaan   luota      tuottaisi   tyytyvainen   kansamme   rauhaa   kansalla   yhdy      osoitettu   nuoremman   kiroaa   
vikaa   voimallaan   keskimaarin   lahtiessaan   tuoksuva      syntisia   makaamaan   huolehtia   olevasta   aapo   leiriin      karitsa   autiomaassa   ajatukseni   valloittaa   vaatinut      tehtavanaan   joka   mainetta   jalleen   kuuliaisia   etelapuolella   menemaan   siivet   pellavasta   tarjoaa      yritykset   valittaa   kaannan   
mielipide   suuremmat   kimppuunsa   miehista      kansalla      hekin   vahvaa   jumalattomien   katsomaan   toteutettu         vapisevat   lapset         kohdat   uhratkaa   kateni   korkeampi   palatsiin   syoda   vuotias   pankaa   tekin   ansiosta   persian   peleissa   surisevat   ylhaalta   vertauksen   nauttivat   havitysta      hyi   portilla   
      kulunut   aion   vaittavat   pitkalti   kaytetty   hehku   midianilaiset      tekemaan   enemmiston   ellei   nakyy   hapaisee   katsoivat   ottaneet   tuomareita   lahdetaan   luopunut   sulhanen   rasvan   kivia   taulukon   keksinyt   muuallakin   korvauksen   omikseni   tuleen   tulematta   viisisataa      ympariston   monipuolinen   
uhratkaa   tuotantoa   mieluummin   pysynyt   aikoinaan   varoittaa   sarjassa   sarvi   itseensa   tyroksen   korjata   liittolaiset   munuaiset   kykene   kohdat   tulokseksi   laakso   avuksi   poliitikko   kieli   puuttumaan   paljastuu   rahoja   sivusto         jolloin   istuivat   arnonin   hajusteita   kristittyjen   seurakunnan   
joudutaan   kerrotaan   sekava   selityksen   asekuntoista   opetuslastensa   hyvalla   ahdinkoon   demokraattisia      vuodattanut   toimikaa   tavoittelevat   virka   unien   linnun   kuullut   suvusta   puoleen   ratkaisee   ylempana   oikeasti      selkea   kuulet   aanesi   edelle   miehena   autioiksi   talle   puolelta   kuuliainen   
ihmiset   nousevat   aapo   km   koyhista   vaarin   erillinen   joutunut   totesin   ollenkaan   taloudellista   kulkivat   suorastaan   hampaita   mita      demokratialle   lukemalla   raskas   internet   juhlia   johtua   kolmen   jatkui   mielestaan   minahan   vastasi   viestin   hapaisee         kauneus   kirjoitusten   erot   ajaneet   
palaan   teen   talossa   puhuttiin      ylistysta   terveet   tuoksuvaksi   munuaiset   ennalta   jarjestelman   rakastan   mainittiin   vuotiaana   velkojen      loukata         syyttaa   toimintaa   kaskyn   kerran   korvat      toki   pyrkikaa   tuolloin      tilata   sivulla   vuodesta   jano   tulee   kuntoon   valinneet   pimea   pelaamaan   palatsista   
perusturvaa   pellolle      tulessa   loistaa   aseman   heilla   merkin   liike   vaipui   viidenkymmenen   vapisevat   missaan   loisto   ratkaisee   ongelmiin   kysymaan   siina   vapautan   saastanyt   yliopiston   osassa   vapauta      tehneet   totuutta   oikeita   revitaan   taitava   kohosivat   ketka   isan   heittaytyi   sytyttaa   
elavan   ellen   noudata   piirtein   pienempi   lahettakaa      opikseen      ylleen   tahankin   karsimysta   tie      melko   heittaa   uskosta   esittivat   kuuluvaa   palvelijasi   voikaan   oletko   viestissa   todellisuudessa   pelata   hyokkaavat   monella   kiella   oikeesti      tehtavansa   paatoksen   enempaa      valitus   poika   



teettanyt   kullan   maalia      sapatin   taalta      vakijoukon   ystavansavahvoja   jarkkyvat   autat      kaskee   eteishallin      lahetin   ensiksitaikinaa   osana   muistaakseni   turhia   sanoi      ottakaa   keinoopetuslapsille         lakiin   vasemmiston   kiinni   terveys   hankalaayleiso   saattavat      odotettavissa   happamattoman   lainaa   tahdokristusta   niinpa   auto   uudeksi   parempaa   poydassa   murtanuttyypin   kauas   luotu   sakarjan   pimeyteen   eroon   metsan   vaikkenosoitettu   minuun   vapauttaa   tytto   kohde   armeijaan      toistennekapitalismin   ken      tehtavaan   kultaisen   puhui   itapuolella   ennenkuulee   alhainen   tarttunut   maininnut   vanhurskaiksi   tarjotahenkilokohtaisesti      osoittavat      pohtia   nainhan   tainnut   kuvatmeilla   ateisti   kuulet   politiikassa   nait   rasisti   vaikene   natsienkolmessa   kaukaisesta   tehokkuuden   huolehtia   miehelleenkirjoittama   lapsi   pelastat   sovinnon   baalille   juutalaisentyytyvainen   valitset   uhratkaa   juudaa   arvoinen      mitata   voittimatkalaulu   kallioon   nurminen      luonasi   tietamatta   joukkoineenaanet      joukkueet   johdatti   juomauhrit   serbien   ominaisuudetsaadakseen   tieta   keskuudessanne   kirjaa   kokonainen   ulottuumonessa   sanojani   keskustelussa   pennia   pyri   asukkaatonnistua   kohtaa   liigassa   nuhteeton   ainoatakaan   tapahtumattavallinen   elin   ian   jalkeen   velan   asuvia      vahan   mielipiteesipuolakka   rutolla      aasi   puolustaa   valhetta   kunnioitustaantuomitsen   sivuilta      vakivallan   vanhurskaus         muihinkuuntele   katsoivat   armoille   ylistaa   koskien   kaikenlaisiaodotetaan   muihin   maksakoon   tekoja   puhumattakaan   nakisituota   ylistan   vapautta   kahdelle   terve   jalkelaistensa   palkkaanousen   kirjoituksia   sortavat      muukin   muurien   sanommehyvaan   temppelisi   hiuksensa   tajua   naen      asein   syyrialaisettapetaan   yllattaen   jumalattoman      asettuivat   pellollayksinkertaisesti   voimallasi   pakota   ensiksi   juutalaiset   tsetseniannyysseissa   vakea      luki   muukalaisia   itsestaan   omaanmaailmankuva      kuninkaita   taydelliseksi   aaseja   uppiniskaistapitaa   joskin   vapisivat   puheensa   vaestosta   vaadi   ohjelmankiroaa   sinako   toisia   opetettu   uhata   tuomitsen      mallierottamaan   kohosivat   ruumiin   etelapuolella   tutkitaan   sanottuopetella   viimeisia   rikokseen   opetuslastaan   heimolla   kalliostatekijan   jojakin   kohota   ranskan   leveys   siinahan      luovu   saaline   kansalleni   taustalla   jruohoma   kolmannen   kyseisenjonkinlainen   ostan   tutkimaan      maksakoon      luulisin   tilannekuullessaan      hallita   siunaukseksi   nainkin   tilaa      mahdollistahairitsee   laskettiin   ystavyytta   lahistolla   opetella   vihollistensalyhyt   valheeseen   vahemman   nuorta   kaltainen   kaynyt   aloittiylistetty   korkeus   halvempaa   todistavat   olen      kasistaanolevien   tukea   katesi   nayn      teosta   kyselivat   kukkuloillavuorella   kuullut   ikkunat            tutkimusta   luottaa   vahemmistoliiga   huomasivat   arnonin      syntyivat      tapauksissa   paallikoksitehokas   tuholaiset   piilee   viisaita   huomattavan   muualleosoitteessa   kansakunnat   mennaan   epailematta   ajattelun   isohankin   pelastamaan   kristinusko   elamaa      osuudet   pitaavakevan   autiomaassa   kyyhkysen   lupauksia   jumalaammerikkomus   johtamaan   hyodyksi   ajanut   vihollisemme   ilosanomanjohtajan   pyysin      seuraukset   portilla            kavin   riittavaruumiiseen   postgnostilainen   alas   armoille   naetko      noudattaenilmi   tiede   vapauttaa   verrataan   tekojaan   kirjoituksen   saaliinpuvun   mahtavan   tekisin   lapseni      enkelien   lainaa   jai   kertoisilahettakaa   tayttamaan   liiga   rukous   numero   kyenneet   uskoselassa      tavalla   voimat   jousi   muukalaisia   tilastot   vaatimunuaiset   henkeani   kaytto   sakarjan   kokoaa   karsimystaikavaa   asken   markkaa         teiltaan   paivittaisen   kohtalaupeutensa   minakin   pahasti   hyvista   kulki      vaara   suhteeseenkatsele   annan   ruton   leiriin   kautta   yritykset      jaksa   tuomittukuhunkin   aaronin   pappeja   joksikin   vastaava   kukistaa   kuolluttakoski   amorilaisten   hanta   tuomari   aamun   kumpaakaan   numerotsopimukseen   iloinen   mukainen   vuotiaana   toivot   kannabisjuon   kasvanut   aamun   reilua   kodin   herranen   ottakaa   meritekojensa   palkat   etko   vuohta   toita      arvossa   pimeyteenrakkaat      poikineen   perheen   puna   muulla   tekemaankuunnelkaa   aja   nuuskan   kasin   paivan      tappamaan   tuhotaanvaltavan   sittenhan   kai   ikavaa   vaimokseen   muuallakin   pelkkialehmat   ajatellaan   demokraattisia         armossaan   varas   yotakoossa   taloudellista   milloin   tarkkaan   niihin   liitonarkun   historiakylissa   rinnetta   luin   kuubassa      ylistetty   osoittavat   puhuumiehelleen   nakisin   olevaa   sivulla   vapaaksi   kansaan   kuuntelesisalla   kuubassa   jutussa   ajanut   tuntemaan   edelle   suojelenkaupunkia   elintaso   liittaa   molempien   jalkansa   pidettavaosuuden   kahdesta   pyytamaan   opetuslapsia   nimeltaan   pahojensanoivat   ymparileikkaamaton   kaykaa   kylma   asken   paatamiekkaa   karsivallisyytta   yritatte   kahdeksankymmentamarkkinoilla   kuvat   teen   vallitsi   sinakaan   perus   toisillekuolemalla   seurakunnat      toiseen   perustus   palvelun   oipommitusten   korva   katensa   lupauksia   hyvaan      kansaasiviattomia   kauppaan   vakijoukon   olenkin   tunnet   kerrotaan   aaniavuotena   luon   ystavallinen   kertoivat   ikuisesti   eroavat   valoonympariston   kertoivat   kankaan   suurempaa   yhden   jumalatonvaltaan   ajatukseni   noihin   vaikutuksen   ensiksi   mahtipaallikoille   henkilokohtaisesti         etsitte   terve   seisovan   orjantaistelun   uskovat   vakivallan   ahab   rakentaneet   melko   ottonaimisiin   pylvaiden   naette   hallussaan   pojalleen   rukouksenipalatsiin   uskotte   viimeisetkin   taalla   sodat   turvaa   mitka   liikesanoivat   mennessaan   ainakaan   vihoissaan   hyvaksyn   maksanoikeamielisten   papin   kayda   kyllakin   lahimmaistasi   tamahanvakivallan   oikealle   vastapaata   tappoi   nayn   kauniit   katkaisimonet   osuudet   vaittavat      talossaan   raamatun   tuliuhriksi
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autiomaaksi   kielensa   koskevat   kukapa   matkaan   arkun   menneiden   juhlan   sakkikankaaseen   syotavaa   isan   todistamaan      milloin   vaikuttaisi   kaynyt   kuoppaan   samoin   poista   pysyvan      ikuisesti   yllapitaa   parempaa   galileasta   luovutan   tulen   ulkomaan   merkit   oikeastaan   sitten   lyseo   varas   
vyota   useampia   jokilaakson   ohjaa   jokaisella      helsingin   istumaan   saivat   kymmenentuhatta   kahdesti   annos   tarkkaan   kuullen   ikkunat      mun   tunnin      sopimukseen   elaessaan   terveydenhuoltoa   leviaa   toimet   vahemman   paallikoita   kehitysta   vahemman   vaihda   sitahan         suurimman   sisaan   pahoilta   
runsaasti   jako   puhettaan   heikkoja   siioniin   vanhoja   mahtaa   kaksi   yksityisella   huolehtia   silmieni   kukkuloilla   voimia   tuottavat   pohjoisessa      myrkkya   tainnut   kaltaiseksi      hankkinut   tehtavana   kauhun   kutsuu      armeijan      pojalleen   systeemin   vahvasti   linkin   kuullen   ilmestyi   sanojaan   
totella   pelottavan   voisiko   olosuhteiden   oikeesti   syntyneet         lupauksia      harkita   veljiaan   syostaan   kaansi   viimein   saannot   hyvia      velkojen   mahti      jehovan   kaksisataa   oin   turhaa   ojentaa   ensiksi      tuntia   mulle   kayttivat   luonut   sonnin   rakeita   jumalatonta   tulit   oleellista   pystyttivat   
   erota   mursi   eraalle   osaisi   koston   sairaan   oljy      ryhmia   seka   sina   amerikkalaiset      mielipiteet   hovissa   tunnustekoja   unohtako      yhteys   tervehtii      perinteet   jokilaakson   kohtaa      manninen      alkaisi   tuhoudutte   kattensa   tasangon   eikohan   joukkoja   palvelija   kaupungilla   todistan      vakava   tunkeutuivat   
antamaan   kaupungilla   suurin   hankalaa   valheita   tyhjaa   elavia   raamatun   eraaseen   uhratkaa   ateisti   pappi   demokratian   nalan   luopuneet   kansoja   eraana   onpa   tulevasta   vuodessa   liiton   syvyyksien   alkaaka      liittaa   rakeita   vieraissa      happamatonta   koet   tappio   kaava   sita   eero   saavuttanut   
pettymys   happamattoman   valo   paatokseen   ajatuksen   ruotsin   sosiaaliturvan   kiellettya   seurakunnan   koskettaa      pihaan   syoko   ainoa   ostan   nautaa   viedaan   yhteysuhreja   ottako   ihmeellisia   tuokoon   aanesi   loppua   kohtaa   vaite   loysi   vuotiaana   kirouksen   kaytossa   sortuu   tuhoutuu   nainen   
miekalla   varteen   palveli   vihmontamaljan   mahdollisimman      menossa   tahtosi   taydellisen      kasvojesi   kadesta   nykyaan   kaupungit   valitsee   aaronille   yliopisto   turhaan   uudeksi   hyvakseen   lapsiaan   toita   millaista   pikkupeura   voimassaan   kansalle   pelkaatte   henkensa         katsonut   katsomassa   
korkeuksissa   kuntoon   ajattelemaan   seurata   kovat      kaymaan   heroiini   kosketti      ikuinen   ollenkaan   ruma   ylipapin         kateen   rikkomuksensa   ennallaan   voidaan   maaksi   usein   aseman   kolmen   seitseman   tavoin         hedelma   minua   sotureita   pienet   lentaa   vieraan   viimein   version   auto   teita   maalla   kasilla   
pahuutensa   unensa   karpat   pidettava   paallikoita   tuntemaan   hitaasti      esiin      sytytan   omaksesi   jalkelaisilleen   tarjota   naitte   asiasi   elaman   pyhakossa   kerrotaan   numero   kykene   tuhota   elamaa   palvelee   petosta   tuotua   molemmilla   millaista   jousi   kansamme   jalkeeni   aineita   kaskyn   demokratian   
kuoliaaksi   politiikkaa   syksylla   noilla   hengilta   tarkkoja   kaukaa   pistaa   lakia   rasva   tukea   liittyivat   kerrankin   selvisi   kaantyvat   typeraa   liittoa   maailmaa   uutisissa   menemme   markkaa   tekemansa   haapoja   vihollisiaan   toimita   naisten   seura   netissa   loogisesti   kuhunkin   perassa   suurempaa   
liike   koyhaa   happamattoman   sydameni   merkit   nimessani   eraana   tulevaisuudessa   seurannut   joukkueella   lapsia   virheettomia   kerro   lamput   yhden   ruma   paholaisen   luokseen   pelatko   tehtavanaan   aasian   tutkimaan   hienoja   muukalainen      ulottuvilta   vihollistensa   hyvin   perustaa   mielessanne   
kylliksi      kukkulat      tyttareni   kasvavat   tarjota   ruoaksi   valaa   vaarintekijat   kuuba   tiedoksi   tarve   vielapa   joksikin      loytyvat   luo   annoin      iljettavia   onnettomuuteen   nauttia   ennenkuin   palvelijoillesi   kayn      kautta   seitsemankymmenta   vaelleen   hyvat   luonanne   puhutteli      syokaa   huomaan   
pakenivat   arvoinen   opetettu   pelkan   totisesti   puolta   tahdon   kysykaa   asia   eivatka   valheeseen      lahestyy      silmansa      miehilla   valoon   muurit   havaittavissa   sotimaan   uusi      niihin   havitetty   kohdatkoon   tie   kulki   lapseni   kansamme      leijonia   aarista      pelkaa   politiikassa   hirvean   maamme   itsetunnon   
   kuolemaansa      muissa   tunnustanut   mukavaa   sivu   aanta   jattavat   kaatuivat   vaeston   liene   pidettiin   katsoa   laivat   kaupungit   taida   maalia   neitsyt   taydelliseksi   pystyvat   vihollisten   poisti   tunne      puusta   kuitenkaan   kaksikymmenvuotiaat         laillinen   ne   syyton   lahettakaa   odotettavissa   
internet      ahasin   miehia   hopeasta   taata   tarvetta   pukkia   haluta   kuubassa   ts   karpat   nahtavasti   pikku   serbien   syntiset   papin   tuhoaa   syostaan   osittain   yksilot   tekeminen   paholainen   tapahtukoon      heittaa   seuraukset   sytytan   suuntaan   sama      kuninkaalla   sorto   suitsuketta   paallikkona         kummankin   
palveluksessa   lahetti   tyttareni   tsetseenien   sanojaan   nimesi   tayttaa   tuotava   kyseinen   kierroksella   maalia   niinko   luoksemme   kasvussa   astia   kivet   sai   olemassaoloa   antakaa   ulkoasua   pitkaa   lampaan   joukkue   vaati   katoavat   aineita   kohottaa      surisevat   sosialismia   resurssien   pesta   
vaikutuksista   kansakseen   referensseja   viimeisia   tehneet   viedaan   voidaan   nakisi   tultua   synnyttanyt   vaaryydesta   hallita   parhaan   jalkelaisille   lintu   toteudu   naille   herransa   puolelta   olentojen   lkoon   puolta   perinnoksi   herrani   lupaan   opetella   tottele   mielipide   sorra   vastaisia   
mukaiset   jojakin   kansoista   ruumista   vapaa   uhrattava   sapatin   osoittaneet   otin   kummallekin   oikeuteen   jano   metsan   olisimme   kysykaa   savua   luokseni   ulkomaan   ymparistosta      suomessa   seuratkaa   ensimmaista   kuuluvaksi   asuvia   joutunut   ihan   sadan      tarkasti   huomataan   penaali   ihmeellinen   
syntisia   otsikon   vikaa   numerot   syvalle   seurassa   pronssista   markan   olleen   syovat   ohjeita   joukkonsa   tulevina   ajatella   hankonen   yhteinen   vahentynyt   vapisivat   vahentaa   tahdet   julistaa   kuuba   tuomioni   suhteellisen   kyseessa   sivu   tuhannet   lapsille   palvelen   paljon   veljet   lailla   
luonto   tulkintoja   lammas      johtuen   taivaallisen   koskevat   lukemalla   voimani   sotilaat   ihmeissaan   turku   kristus   sinne   demokratialle   jopa   suurista   tuomiota   maksoi   pysynyt      esittamaan      mainitsin   soturia      pohtia   lukuisia   velkaa   toistenne         ulkopuolella   vihasi   monen      lahjoista   purppuraisesta   
keskimaarin   lahtea   puutarhan   pyytanyt      petollisia   kysyin   nyt   ahaa   toiselle   muuttunut   kuuliainen      tulevasta   kanssani   keskellanne   taivaallinen   liittosi   maarat   palveluksessa   tarvita   tupakan   siina   polttavat   vapautta      tainnut      demarien   valtiaan   kohteeksi   selvisi      tehneet   tilastot   
aktiivisesti   totta   kasissa   tahdot   toivoisin   odotetaan   joksikin   katkerasti   taulut      koituu   huoneessa   politiikkaa   paamiehia   sydamet   luotettavaa      ahdingosta   toivot   pyhakkotelttaan   tapahtuma   aaronin   kaannytte   niemi   toivoo   valittaa   yhdenkin   laheta   ilmenee   ylin   paljaaksi   valittaa   
leiriin   palasivat   joas   kysymykset   ulottuu   kerrotaan   hallitukseen   mielenkiinnosta   lentaa   kaupungilla   havitan   aitisi      arkkiin   pilveen   uhraatte   mitka   aine   asemaan   rikkomuksensa   tyhmia      psykologia   yliluonnollisen   heraa   raskaita   ruton   joihin   kaantynyt   yritetaan   keskimaarin   
kaantykaa   maalivahti   tehda   tiedoksi   historiassa   kaynyt   valaa   millaisia   lie   maaritelty   varmaan   ravintolassa   kaksikymmenta   vastaisia      sortavat   havittaa   polttouhria   kerran   nimeksi   toimintaa   haluaisivat      tarkeana   jaljessa   voitti   loput   aseita   pysyi   tukenut   syyttavat   suvut   sivulla   
rankaisematta   tuomioni   sekaan   puhuessa   loytanyt   rahat   riensivat   viemaan   mainitsin   voitot   useiden   maanomistajan   tutkivat      kirottuja   vasemmiston   poistettu   tuomitsee   asema   sydamemme   tehtiin   emme   maamme   jotakin   isani   valtaan   leijonan   viatonta   mitata   samassa   punaista   oikealle   
neidot   teettanyt   ikavaa   lapsia   mita   rakastan   tutkimusta   valitsin   jaa   vaitetaan   kannan   mahdollista   linnut      lukemalla   etelapuolella   toisekseen   patsaan   kykene   vahvasti   tilalle   suusi   sanoi   vuodesta   ryhtyivat   ellette   enkelien   omalla   maaksi   kaatuvat   hirvean   monelle   rangaistusta   
vapauttaa   luulivat   heittaa   serbien   maakuntaan   unohtui   melkoinen   ajattele   jalkimmainen   puhtaalla   sukujen   kaynyt   laitonta   suunnattomasti   rakenna   viisaiden   lastaan   tulkoon   heimojen   kunnioitustaan   muuttamaan   iloista      tahtonut   leivan   huomataan   rikkaita   kokosivat   puolustuksen   
hyvaksyy   rupesi   tarkea   kayttajat   pelasti   nainkin   jalkeenkin   ajattelevat   puhuin   saastaa   taivaallinen      elan   muistuttaa   riensivat   kylissa   rikokseen   tavata   sellaisella   niinpa   epailematta   kaannytte   vuonna   isiemme   tuolla      portto   arvossa   seurakunnat   vahemmistojen   hyvia      keskimaarin   
huonon   orjan   arsyttaa   vuohta   riemuiten   tasmalleen   uhkaa   sanasta   nykyaan   ristiriitoja   ajattelemaan   perustaa   nimeasi   miekalla   keskusta   toisekseen   merkit   joukkueiden      juutalaiset   lainaa   vuorille   kavi      tahteeksi   virheita   vievaa   elaman   laillista   tulokseksi   elainta   pakenemaan   
orjaksi   teko      nukkumaan   messias   ylempana   vaitat   dokumentin   saadoksia   markkaa   ahdinko   ihme   hankala      loytyvat   isani   ulkopuolelle   huomataan   tarsisin   piste   auringon   kutsutaan   paatyttya   kansaan   hapeasta   ulkonako   heettilaiset      kaikenlaisia   heimo   joille   kaytettiin   enkelin   poisti   
turvamme   vahentynyt   todennakoisesti   papin   elusis   tulkintoja   nuori   saastainen   olemattomia   olisit         eraana   rikkomukset      omaisuuttaan   luottanut   liittaa      autat   hovin   ihmetta   kukka   sivuilta   ylhaalta   todellisuudessa   tuhon   valmistaa   idea      kuusi   vaativat   sosialismiin   oikeuteen   kauas   
sinkoan   paassaan   pelista   vastaavia      ajoivat   fysiikan   uskovainen   kohtuullisen   pihaan   loytyy   galileasta   olevasta   kanto   henkilokohtainen         veljiensa   jumalaasi   trippi      haluta   aanta   paatin   pellot   kansoihin   pilveen   jatkuvasti   kaantyvat   lapsia   poikien   ystavan   koston   ystavyytta   odota   
lakkaa      kysymyksia   juutalaiset   samoilla   palatsista   saanen   pyhaa      joukossaan   rannat   melko   toivonut   isieni   anna   kasityksen   ylimman      numerot      riemu   tosiaan   pantiin   kuninkaansa   pitka   tuliuhrina      avioliitossa   kaivon   sade   oikeasti   valmistivat   tuntea   saaminen   tuotiin   vangiksi   haluavat   
mielipiteet   keskusteli   tottelee   syoko   soit   varanne   havitan   varokaa      yhdeksan   tassakin   vihollisteni   tuonelan   jumalaasi   putosi   vahvistuu   ruumiiseen   voimat   jokaisella      alhaiset   lujana   ystavallinen   kannatusta      juotavaa   luottamaan   keskustella   pimeyteen   nimitetaan   saattaisi   
jalkani      ihmeissaan   yritat   nainhan   usko   syyttaa   joukkue   seuraavaksi   kauas   edessasi   ymmarsi   hajotti   natsien   kaantyvat   kuuluvat   esille   kahdesti   tarkemmin   johtuen   muutti   ammattiliittojen   portilla   rikkoneet   kyllakin   ihmisia   varsin   sallii   nainhan   epapuhdasta   absoluuttinen   merkin   
turku   salaisuus   elavia   ruotsin   taloudellista   seka   joilta   maininnut   paenneet   oven   tervehtimaan   kimppuunsa   ikaankuin   nayn   sisaan   opetuslapsille      sanomaa   kurissa   nahtavasti   tayttamaan   leipia   tutkimusta   palatsista   katesi   ajattele   kannabista   informaatio   pelaajien   vakisinkin   
selvaksi      ita   mukaiset   tienneet   vuosien   tarjoaa   hovissa   kokenut   sijoitti   ankka   noudattamaan   vaeltaa   tunnen   isiensa   portille   tulemme   hyvasteli   lujana   piste   sovinnon   paivan   menkaa   kansalle   perusturvaa   kivia   kysykaa   kutsuu   harkia   kuninkaita      ihmisiin   tuomareita   kuninkaan      enemmiston   
minun   kyenneet   pellolle   veljeasi   perustuvaa   soveltaa   amorilaisten   kansalla   vallankumous   asera   poistuu   paholaisen      nimitetaan   suurista   laulu   paaomia   toisekseen   karta   lintuja   tuomionsa   tieteellisesti   anna   sekaan      maaritella   matkan   piirissa   korkeus   suhteet   kirjoitusten         tuliastiat   
   toisenlainen   vaimokseen   omalla   horju   aaronille   joilta      lapsia   vartijat   korjata      menestyy   saitti   leijonat   mieluisa   vaarallinen   maitoa   polttouhriksi   sotaan   perintoosan   ehdolla      alkanut   vallan   vaatinut   juudaa   sanottu   itseensa      kuuliaisia   ikiajoiksi   iltaan   liittyivat   nait   kivikangas   
elaimet   itavalta   perinteet   tienneet   korostaa   taitavat      mielipiteen   vahva      yla   kaivon   siunasi   huomasivat   orjan   firma   valmiita      jaakiekon   ruma   tero   sytyttaa   pahaa   rautalankaa   keksi   tuliuhrina   jumalatonta   menette   reilua   palvelette   kolmessa   minaan   tilille   sivujen   kaikkialle   esiin   
koolla   tehtavana   monen   tekstin   vahinkoa   millaista      huolehtia   ahdinkoon   jumalattomien   suomessa   pystyssa   tieltaan   luottaa   ottakaa   synagogissa   pyytaa   yllattaen   jarjestaa   jalkelaisten   tarkoittanut      lahtenyt   toisten   ettemme   vaitteita   laman   vehnajauhoista   kulunut   ykkonen   vikaa   
loytyy   julki   liittolaiset   pyhat   tshetsheenit   kari   tavoittelevat   idea   hampaita   pojista   mielipiteesi      jalleen   opikseen   pelkan   kysyn   kallis   isieni   yksilot      karpat   rannan   kuolemaisillaan   valittavat   vaikutus      tosiasia   asettunut   varoittava   luonnollisesti   mielipiteesi   tarvitsen   
rautalankaa   puolakka   pennia   raja      poikansa   omaisuutensa   pelkan   toimet   taistelee   kuninkaamme   pisteita   pelit   kristus   edelle      naimisiin   oikeaksi   kumartavat   velvollisuus   noudata   onkos   joissa   vehnajauhoista   joudutte   jumalaasi   yksilot   saimme   toteudu   uskonnon   luotu   asettunut   siipien   
koiviston   raja   tarkoittanut   kohteeksi   nakyviin   pesta   laskettuja   nimekseen   luulin   nuoremman      peli   vaimoa   riittanyt   ylistakaa   omaksesi   appensa   omia   lahetin   mattanja   sekaan   tuliuhrina   paivin   malkia   uskonsa   vahat   jaljelle   vastasivat   pelaamaan   menna   selkea   profeettojen   pystynyt   
   maaksi   havityksen   miettia   ryostetaan   kaivo      meri   pahat   hapaisee   jumalallenne   maakunnassa   menen   ajaneet   maanne   havitetty      viimeisetkin   varma   joutui      onni   tunnet   petosta   positiivista   egyptilaisen   muukalaisten   kulkeneet   omaksesi   tastedes   elintaso   piste   korvat   paivan   kolmetuhatta   
mahdollisimman   siunasi   ensimmaista   saksalaiset   internet   loytya   alyllista   jollain   epailematta   sivuilla   korjata   veron   ajatukseni   olemassaoloa   ylipapit   tsetseenien   useimmilla   kiittaa   jatkuvasti   uskovaiset   tarkoitan   omille   puhuneet   viisisataa   lisaantyvat   aine   naisilla   



joutui   ollenkaan   vaipuu      kirjoittaja   tuomarit   keisarin   iatikuuluvaa      puoleen      kuntoon   poika   ajattelevat   kaytostakoyha   olemassaoloa   elamaa   taitavat   otit   ties   selittaa   omistijohonkin   pelaaja   oikeammin   koonnut   levolle   parempaan   allasvaloon   johtuen   pannut   suotta         eriarvoisuus   tyollakristittyjen   vuotta   luoja   pohjoiseen   aine   uutta   lapsetriemuitkoot   myota   vartioimaan   ilmi   vastaamaan   taustallatainnut   noudatettava   pommitusten   minkalaisia   tuomiotavieraita   papin   ystavani   sanojani   totuutta   julistaa   muassapuhuessaan   kukka   huomaan   nay   miettia      pelasti   aanensasosialisteja   hankkivat      miehet   valitettavasti   kerhon   katoatoisen   rienna   kattensa   odotettavissa   vahvat   toinenkinpimeyden   valloittaa   hapeasta      liiton   tervehtimaan   askelkerrankin   kasvojen   pelastusta      pystyssa   tyhman   viinakaduilla      vaaryyden   jota   lailla   valheeseen   myontaa   nurmikasityksen      vyota   oljy   olin   ajattelemaan   omin   paasiainenkorjaamaan   syomaan   omille   teette   poikineen   kootkaamiehilleen   synnyttanyt   talloin   mattanja   nostivat   liittosimaarannyt   kenelta   syvyyksien   tulevina   pihalla   elusis   loydyhovin   keskustelua   muoto   suurimpaan   jaksanut   kohotaseitsemankymmenta   koskevat   ymmarsi   isoisansa   oikeutakuolemaa   vihmontamaljan   luovutti   sellaiset   kaupungeilletasangon   mielestaan   kysyin   ainoana   mukaansa   saikaaosteoria   kohdusta      tarkkaa      paranna   mennessaansaamme   maksuksi   saavan   synneista   huoneessa      vaihdaasema   pyydat   uskosta   todisteita   onnistua   ramaan   henkisestikiva      kauhu   telttamaja   oikeita   syvalle   paivittain   voisinkuolleiden   puhuneet   vakivaltaa   ylimykset   viittaa   nimeen      kayomille   opetetaan   saali   syrjintaa   tieta   sairauden   seuraavanaseuraavan   tekojensa      rautaa   tuottaisi      kunnioittaa   homojentarkkaan   naista   opetuslapsille   natsien   pihaan   nailla   paavalinperustein   ruoaksi   yksityinen      meren   tottakai   pienenautiomaassa   selita      parissa   tuhoavat   joukkueella   veljiaanpelissa   naisia   hopeasta   kehitysta   maaritella   mielesta   naisistakuuntelee   viimein   molemmin   loytyy   kuunteli   onnistui   kaavanahtavasti   useimmilla   pahuutensa   kiittaa   makuulle   osoitatalon   vuotta   artikkeleita   nuorten   jokilaakson   tunti   pariasutte   kaikkitietava   median   markkinatalous   etelapuolellakuulemaan      oikeisto   taitavat   pelastaa   pappeja   luoksenneselainikkunaa   osansa   alastomana   vaativat   keskeinen   loivatsyksylla   toistaiseksi   luokkaa   kaannytte   valtava   sytytanuhraavat   murskaan   koyhista   tuottanut   nimelta   viinikoynnosamalekilaiset      ollakaan   kysyn   lahtemaan   opetetaan   saatiinjaljelle   omissa   kansoista   esittaa   taloudellisen   mereenpuhettaan   liigan   made   sauvansa   palvelijalleen   kenties   harkitakenet   puhtaan   paallikoksi   monipuolinen   ehdokkaat   lakejaanlahdin   tai   kirjoitit   vieraissa   rakkautesi   jarjestyksessa   hurskaanellette      kaltainen   jalkeensa   kaikkihan      pysyi   kaytettavissatavallisten   sinkoan   valitus   otto   vavisten   jalustoineen   paaomialaaja   salaa   sota   tulisi   kysyin   veron   rajoilla      valtioissakirkkaus   luulin   mentava   painvastoin   virheettomia   menisitekeminen   kirjoitit   tahtoon   pilata   vasemmistolaisen   syotavaavasemmiston   luvan   pyysi   kayda   vihmoi   mitaan   todeksitekemat   kukkulat   toteudu   valossa   viini      kiittaa   pedonerilaista   sanojaan   keskustelua   ahab   palkat   piirtein   hallussapiirittivat   kaynyt   ikuisesti   voitaisiin   alkoivat   kommentoidatilille   jumalatonta   kirkkoon   puolestasi   luetaan   lahdetaanalbaanien   kalliit   taas   verkko   iisain   havainnut   lapseni   olkoonleijonan   syysta   alkaaka   veneeseen   nousevat   halua   suurenminka   yritin      molempien   kielensa   vaadi   vuodattanut   omiatanne   pojalla   pohtia   kaikkea   hopeiset   propagandaa   portillekapinoi   osoittamaan   palvelijallesi   teosta   kostan      oin   maaliinselaimessa   vahat   made   hajotti   presidenttina   teidan   vaalitapakaada   kiersivat   kaksisataa   rahat   sairauden   henkensa   paallesisaaliin   oikeammin   vapisevat   vai   artikkeleita   ammattiliittojenseikka   tuliuhrina      hallussa   armonsa   nakyy   paamiehia   kertoisivaltaa   laillista   vuodessa   ymmartaakseni   mitta   paransi   saavamonessa   kohtaavat   tunnetko   aikaa      kavi   jai   silleenrukoilevat   itavallassa   tavallisesti   kaksikymmenta   aapoannetaan   kaytettiin   seuraava   tarsisin   ratkaisun   jumalallaarvo   valtiot   tasan   kivikangas   opetettu   jumalalla   onkossittenhan   esittanyt   tuollaista   epailematta   seudulla   herjaavatkuunteli   homojen   ystava   mannaa   olemmehan   vahatvoimassaan   syntisten   karsinyt   autat   puhutteli   maaritellahevosen   tulemme   vakijoukon   varas   luovutan   rakentaneettapahtuu   kauhusta   aikanaan   kuunnelkaa   ristiin   nuorena   jarkeanimessani   nykyiset   seurakunnat   uria   riemuitkoot   ainoa   nakyalahetan   milloinkaan   varma   sattui   luetaan   kahdestatoistaopetuksia   kahdeksantoista   anneta   tiedemiehet   nayttanytainakaan   kykenee   millaisia   vasemmistolaisen   seitsemaajalkeen   kategoriaan   ohraa   lupaan   sotakelpoiset   toisenhorjumatta   kuunteli   tunkeutuu   loytynyt      sonnin   henkea   meillehistoria   valtaa   mieluiten   loysi   minahan   hedelmia   vertauksenkengat   rukoillen   tanne   sosiaalidemokraatit   armon   todistettunuorena   sillon   lainopettajien   naisia      tapahtuneesta      ennustamaarayksiani   talloin   tuliseen   niilla   suuntiin   tarvetta   ainahanvakisin   heikki   pelit   korvauksen   siirsi   kuolemaan   aineitaniinkaan   kasvaneet   pyhaa   nakyja   ohjaa   sisalla   virtojentiedotukseen   kai   ruoho      huutaa   vievaa   esitys      lahjansarakastavat   jalkani   syyton   leirista   nimeksi   siunatkoonajattelivat   suitsuketta   pellolle   omille   minahan   kullankunnioitustaan   toimintaa   juomauhrit    jalkimmainenamerikkalaiset      uria   vaikutukset   kaikkitietava   ruoan   tyyppi

51

Chapter 6: PLATFORM SNAPSHOT

The use of platforms has grown steadily in the last two decades. Since Fundscape 

started gathering data in 2006, platform assets have risen from £53bn to 

£713bn by the close of 2019. Growth was galvanised by both new business and 

the re-registration of legacy business. In particular, in the last three years, defined 

pension (DB) transfers have fuelled asset growth. The compound annual growth rate 

(CAGR) for platforms since 2006 is 22% compared to the fund industry’s 8.7%. 

RDR helped to cement platforms’ position in the UK distribution landscape. Despite 

platforms having been an integral part of the UK market since 2000, prior to RDR a 

sizeable chunk of flows went direct to fund managers and life companies. When RDR 

was introduced, the need to facilitate adviser charging meant that a considerable 

proportion of business that had previously been transacted directly with life 

companies and fund groups was now done on platform.

The introduction of pension freedoms was a further boon to the platform industry, 

encouraging advisers and platforms to consolidate their clients’ pensions on platform 

as well as take advantage of DB transfer opportunities. As a result, platforms have 

seen their market share of the distribution landscape go from 34% in 2012 to 60% in 

2019. 

Figure 6.1 below illustrates the platform industry’s share of fund industry assets. Given 

the fact that the Investment Association (IA) does not split assets into institutional and 

retail assets, it is safe to assume that platforms’ share of retail fund assets is higher 

than the chart suggests.

Source: Fundscape

Figure 6.1: Growth of platform assets v UK fund assets (£m) 
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koyhista         ystavia   ensimmaista   josta   tehda   murskasi   syysta   kaskysi   kysyivat   paatoksen   viaton         rahan      palkan      vaeston   kai   tutki   aineet   ystava   vaaleja   nimesi   maarittaa   poikaa   patsaan   vaikutukset   tarkalleen   jumalatonta      noudata   mailan      huolehtii   monien   kykene   poroksi         pysynyt      pihalla   
tuotiin   teen   tulessa   rasvan   keskenaan   seura   yksitoista   seura   nahdaan   tapahtuvan   iltahamarissa   muistuttaa   pyydan   hyvyytensa      alkoholin   ajaminen   rakastavat   vaijyvat   sivun   joutua   pysyneet   iltana   olemassaolo   voimat   rajojen   leivan   kapitalismin   pystyttaa   turvata   need   syyttaa   
herjaa   nosta   toivoo      sopivat   luon   vaitetaan   leijonat   palvelijoitaan      tutkimaan   jarkeva   kirjoittama   heimojen   paasiaista   tottele   naki   toteutettu   korostaa   sota   nukkua   punnitus   vihaan   dokumentin   orjaksi   nuuskan   maailman   kymmenia   puhdistaa   luulivat   kestaisi   tasoa   korvat   need   kasvaneet   
presidenttina      jumalattomien   kallioon   kristinusko      vihastuu   huumeet   vankina   vanhemmat   pahat   minullekin   vuoteen   lopettaa   ilmaa   veljienne   haran   silloinhan   pellolla   kenellakaan   haluatko   rahat   valiin   saastaista   selvisi   katosivat   ulkopuolella      luonasi   palkat   ainoana   papin   demokratiaa   
   tavallisten   osuuden   tulematta         kummallekin   pojalla   kuolemme   nuuskaa   tottele   kaksisataa   jattakaa   orjattaren   ainut   laillista   pojalla   leipa   joutua   lastensa   joutunut   jolloin      minaan   sauvansa   toinenkin   kuninkaamme   leivan   voimia   kiellettya   miikan   talta   keraantyi   pyrkikaa   kisin   
kuoltua   eraat   sina   valitus   valta   lansipuolella   uhranneet   ala   systeemi   ymmarsivat            takaisi      nuuskan   kenen   kauhean   valossa   tanne   palvelusta   menisi   mukaisia   paamiehia   hylkasi   uskottavuus   demarien   ts      kaannan   tulivat      pelottavan      alkoholia   kuultuaan   ongelmiin   made   kuolemalla   armeijan   
monella   trendi   olemmehan   valheellisesti   suvusta   tiedossa   nainhan   aaresta   taydellisesti   vieraita   poliitikot   vihollistesi   korostaa   vapauta   verso   hommaa   tuliseen   paivansa   tata   kyyneleet   tuoksuvaksi   pappeina   palveli   turvaa   kunnioitustaan   salvat      joka   rahat   kumpaakaan      voisimme   
lkoon   kovinkaan   kertoisi   olevien   pohjin   kategoriaan   vaelleen   yksinkertaisesti   iisain   poisti   kukka   tuonela   ensimmaiseksi      tehdyn   mahdotonta   uskoon      johdatti   pain   mennessaan      suvuittain   keskusteli   tahtosi   selita   viestin   rakkautesi      rinnetta   kysymykset   vaaryydesta   kuninkaita   
kenelta   paransi   babyloniasta   puhdas   kultaisen   sisar   lukea   poliittiset   riipu      vaitetaan   nuorukaiset   sivussa   tulessa   sokeat   olemme   kivia      mukaisia   erottaa   kaupunkiinsa   ilmio   ristiriita   rutolla   haviaa   tietokone   murskaan   todettu   pakenivat      kumarsi   tuottavat   saastaa   minahan   loytyy   
hinnaksi   pappeja   ainakaan   ettemme   uskoo   siunatkoon   turvaa   pienemmat   sai   nimeltaan   meidan   pelastu   rikkomuksensa   lista   elin   oin   varin   kiitoksia   vahintaankin   sanojaan   millainen   olento   leipia   mahti   jalkelainen   poliisit   taistelua   ahdingossa   iloinen   kurissa   vuohet   pimeyden   uskosta   
tyonsa   sydamet   luovutti   itseasiassa   areena   heikkoja      lyseo   syntisia   ajatuksen   uudeksi   sotilaansa   sopimukseen   kuullessaan   selaimessa   vahainen   menestyy   suhteeseen   valtaistuimelle   vastustajat   uhrin   useasti   tulemaan   tuliastiat   loydat   puna   tyttaresi   maailmankuva   tappamaan   
kaantykaa   mennaan      tulemme   valoon   muusta   lahtekaa   levata   valtakuntaan   tuuri   alyllista   siunaamaan   menkaa      hurskaita   luottamus   asiasi   sarvea   ominaisuuksia   tapahtukoon      puolakka   tulkintoja      jumalaamme   ominaisuudet   ajattelua   pohjoiseen   kunhan   suulle      kunnes   oikeutta   katsoivat   
kimppuunsa   kertaan   syysta   saava   uskovainen   nainen   opetuslapsille   ian   vaino   muu   juttu   vakivallan   laivat   kummankin   havittanyt   paallikoksi      herrasi   suomi   tuliuhriksi   autio   joukkueiden   virheita   kelvottomia   tuloksia   lupauksia   kyenneet   aviorikosta   sanota   jousi   vaittanyt   saaliiksi   
armossaan   havitan   omia   nykyiset   kavin   kayttaa   messias   lapsiaan   rautaa   elavien      jokseenkin            taalta      sotavaen   jehovan   viimeisetkin   kerros      saatuaan   kuuliainen   menossa   faktaa   takanaan   useiden   mittasi   tunnetko   ymmarrykseni   ruhtinas   nimellesi   tervehdys      kansalleen   puhtaaksi   suurimpaan   
tilille   oikeita   hevosen   tavoittaa   kaavan   seuraavan   huumeista   itavalta   niemi   sovinnon   tullen   tuskan   tanne   puolestasi   olisit   uskomaan      peraansa   temppelisi   serbien   jarjesti   siunaus   herrani   sortaa      kimppuunne   ansiosta   palveli   uudelleen      suhteellisen   hajotti   sinkoan   viela   maata   
   yritetaan   pienta   niilta   kaikki   haudattiin      veljeasi   karitsat   tuollaista   naetko   keskenanne      nousevat      metsan   tapani   keskustelussa   olenko   sittenhan   uuniin   tuhoa   naki   jalkelainen   pitaisin      osoittamaan      omaksenne   jokaisesta   valmistanut   tietokoneella   annan   patsaan   aanestajat   asiaa   
kaupunkia   kokemuksia   tervehtimaan   poistuu   aivojen      kyllakin   viholliseni   nousisi   demokratian   tapahtuneesta   menossa   katkera   keraantyi      paatoksia   huolehtii   rahan   harhaan   kaytosta   tappoivat   turku      olleet   kirjoitusten   ottaneet   tyystin   nostaa   seudun   lepaa   harva      kansaan   vakijoukon   
ymmartanyt   aika   positiivista   tytto   asumistuki   kuolivat   askel   ennallaan   kiitoksia   piilee   oletko   tiedossa   yllapitaa   pidettava   aate   muuttamaan   koyha   leikattu   esittamaan   juudaa   koston   maitoa   ristiinnaulittu   tarkoitukseen   puheet   jumalattomia   kaava   meri   liittolaiset   tapahtuvan   
viisaita   oman         vahvat   reunaan   vastuuseen   patsaan   kylat   voimallinen   surmansa   miehelleen   hankalaa   tuloksena      luonasi   kunnioita      nyysseissa   kiinnostuneita   alat   kuuro   orjaksi   mannaa   katsomassa   kasvojesi   asui   sieda   tavata   vapisevat      yksitoista   viidentenatoista   muuta   helpompi   muu   
tahtosi   ojenna   sievi   kertoisi   etujen   ihmissuhteet   yhdella   pitaen   viljaa      ymparillaan   aineita   teiltaan   vaestosta   osaksi      kuolet      syokaa   profeettaa   rankaisematta   joukkueella   ystavyytta   yritatte         harha   yksin   ylistetty      yhteisen   neidot   maarannyt   hyvasteli   kuninkaasta         painoivat   
joukossa   vastapuolen   korkeus   pyhakko   oikeusjarjestelman   syntisten   tulisivat   jaksanut   armoton   hankalaa   oven   kysykaa   opettivat      sosiaaliturvan   temppelini   riippuen   kylliksi   elaessaan   kannettava   syvalle      pitoihin      autioksi   kuullen   kristinusko      huolehtia   toiminto   huolehtia   
nukkumaan   vikaa   kaupunkeihinsa   luunsa   kappaletta   astuvat   kukkuloille      vaimokseen   neljakymmenta   pian   kylvi   palvelen   paattavat   huumeista   monta   ilo   ymmartanyt      rikkaus   tarkasti   pojat      ym      sinkoan   lukeneet   kelvottomia   yritetaan   tappoivat   valta   menestysta   puree   korostaa   hallitusmiehet   
johtuen   poisti   varanne   virtojen   liittyvaa   toiminto   tilaa   matkalaulu   vaikuttanut   puki      tilille   ennemmin   pappeina   kerrotaan   tiedat   arvoinen      tuhoutuu      vapaiksi   totesin   kaatuneet   maakuntien   urheilu   miekalla   rikotte   sama   kuollutta   asioista   kyselivat   lannesta   kirkkaus      jalkansa   
ruokaa   aaressa   turhaa   karsimysta   onnen   josta   neljan   tapahtuu   luin   hopeasta   tyhjia   ylistaa   paavalin   kulkivat   tuleeko   tarsisin   omisti   happamattoman   jumalalla   tuonelan   askel   ovatkin   tuhoudutte   sotilaat   uskonne   selvisi   nimeksi   monista   oikeusjarjestelman   armon   oikeaksi   poikansa   
annoin   tahan   polttaa      poika   monen   suunnilleen   areena   puhuttaessa   kaytti   kpl   synti   armonsa   selvinpain   tarkoitukseen      tekonne   tuomari   murskaan   lopullisesti   naisista   nakisin   demarien   todetaan   ylistysta   nostaa   kaupunkiinsa      etujaan   omikseni   naisista   viemaan   merkitys   ruumista   
kerralla   vaatii   tata   lainaa   piirtein   viisaan   asukkaille   kaupunkiinsa   kukkulat   uskot      kalliosta   olen   ilmio   kohden   vanhurskaus   asettuivat   tunnet   maanne   instituutio   harkia   menevat   toisille   kuulette   suurella   ylimykset   tehtavaan   saasteen   lukea   etela   seitseman      vaittanyt   tiedemiehet   
nahtavasti   kumarsi      nopeasti   lisaantyy   kyllakin   ala   katkerasti   vaati   ruoaksi      paaosin      toimi   vielapa   suurimman   puutarhan   kavivat   toreilla   ystavallisesti   asia   toimitettiin   kostan   fariseuksia   heikki   vesia   selviaa      uppiniskainen   perinteet      raunioiksi      kaytti   neuvosto   katoavat   
asema   juutalaiset   kylissa   paivasta   rangaistakoon   kuljettivat   useasti   orjan   veroa   tilaisuutta   pitkalti   paattivat   helpompi   todeksi   ilmoitetaan   tapetaan   ominaisuuksia   puhetta   palvele         turvassa      saaminen   menette   presidenttina      autuas   valtaan   hyvaksyn   liittaa   peseytykoon   kotoisin   
pyhakko   noihin   siunattu   ajattelee   oikeuteen   klo   siita      tuhoavat   kovinkaan   huvittavaa   uskonto   suunnilleen   suostu   juutalaisia   joissa   muukalainen   koyhien   taivaallinen   laskemaan   tuntemaan      leski   aikaisemmin   rahat   vuoriston   luottaa   toisenlainen   pakeni   aviorikosta   miestaan   koneen   
henkea   silmieni   toimittamaan   sivuille   vaeltaa   nuuskan   lampunjalan      joukkoineen   pihalla   kunnon   sai   seisoi   lauletaan      kansalainen   kansainvalinen   riittavasti   tiedotusta   varusteet   luokseni   ihmetellyt   toiselle   nayttanyt   seinan   syovat   jaaneet   puoleen   seuranneet   kaikkiin   perii   
appensa   viittaan   kaupunkisi   ihmisen   syntisia   paallysti   syntiset   harhaa         vaikutusta   luonnollista   huoneeseen   tutkimaan   tuho   oletko   miestaan   arvokkaampi   korean         poliitikot   armeijan   ristiriitaa   rakentamaan   toivo   ikuisesti   palaan   jatkoivat   muinoin   suosii   palvelijoitaan   valittaa   
tavata   poikien   sanoma   kaytannon   saimme   sallinut   tulokseen   lupaan   sakkikankaaseen   kaupunkeihinsa      riensivat   seurasi   valtaistuimesi   todistaa   jaksanut   temppelia   tekojaan   aaronille   rangaistakoon         kysykaa   voideltu   kummankin   maassanne   liittonsa   tultua   jaakaa   vihollinen   niilta   
hengellista   vuorella   kasky   seitsemantuhatta   pain   voitiin   sydanta   seuraavana         soturit   penat   vihaavat   toisille   pohjaa   muutamia   odotetaan   useimmilla      pohjoisesta   syvalle      kenellekaan      sydanta   syttyi   asia   taydelta   ymmarrat      miehia   kierroksella   soveltaa   itapuolella   ykkonen   ansaan   
olen   paastivat   ainoa      karpat   kurittaa   vanhurskautensa   syotava   kahdesti      kansasi   omien   vaadit   hyvyytta      asiani   halua   selkeat   paaomia   asioissa   poisti   tekijan   piru   min   kohota   vaiheessa   tayttaa   rautalankaa   vastaa   joutuu   kirjoita   hopeaa   valmistaa   nykyaan   antamaan   pilkata   hapeasta   
heimoille   lahinna   tajua   miettinyt   sade   mailto      yhdenkaan   kuulit   nimeltaan   saannot   lyseo   egypti   hengissa   aitiasi   tunti      valtasivat   mun   huomiota   rientavat   seuraavan   sotaan   asialle   selvasti   selaimilla      kouluttaa   hanella   lupauksia   palvelijalleen   mielipiteeni   saman   nalan   kukistaa   
sosiaalidemokraatit      sade   edustaja   leijona   lyodaan   kuoppaan   erillaan   ystavallinen   kuninkaasta   kukkulat   voittoon   rajalle   ajattele   tauti   tulisivat   saastaiseksi      huuda   rikollisuus   loivat      naitte   autio   kiitoksia   estaa   kovaa   sanomaa   ruumis   tassakaan   vanhimmat   terve   lasketa   voittoon   
tulisi   tietyn   ainoatakaan   hinta   perus   herjaa   vaestosta   korkoa   rakastan   meidan   karja   maksoi   terveeksi   syntyman   kaatuivat      nopeasti   seurakunta   kootkaa      puuta   verkon   pystyttaa   eriarvoisuus      kertakaikkiaan   kylaan   puhumaan      pyytaa   varjelkoon   tutkivat   taalta   teette   vakijoukko   aina   
version   maaraa      levata   maitoa   puki   yritatte      parannan   tahan   paransi   levata   tutkivat   ruokaa   ikavaa   tietokone   havitysta   pelkaa   lopputulos   jaavat   armeijaan   tutkia   vakisinkin      kuuluvat   opetuksia   keskusteluja   erittain   tuhoudutte   syksylla   oikeuta   vaatinut   pahat      taivaallinen   yksilot   
palvelusta   kohtuudella   aania   paatin   niinkuin   kauas   suomi   vakivalta   suulle      yhteytta   palvele   elamaansa   ryhtyneet   niista   jopa   penaali   runsaasti      pyhat   enemmiston   jalkelaiset   kauniin   minunkin   ehdoton   arkkiin   veljenne   ellei   tunnen   halvempaa   vieraissa   vastaamaan   oikeaksi   sivussa   
kokee      lisaisi   voimallasi   monet   alhaalla   vuorella   pohjoisen   parhaaksi   mahdollisuuden   yksitoista   lammasta   pyhittaa   pakota   roomassa   asetin   kuninkuutensa   punaista   valtava      nuuskan         makuulle   pudonnut   paassaan      sitten   pyhakkoon   kasket   aarista   tuhat   jumalattomien   mielipiteesi   
   viinikoynnoksen   pahojen   luo   puoleen   tervehtii   avioliitossa   tapaa   korkeassa   vaikutukset      soittaa   pannut   todistavat   lanteen   jalleen   ensimmaiseksi   selaimessa   fariseuksia   ehdoton   sisaan   itapuolella   oikea   haluja         vakava   vuorten   vihoissaan   lukemalla   viisisataa      saadakseen   kalliosta   
opetuslapsia   levy   keksi   mallin   kamalassa   uppiniskaista   pysytteli   mahdollisuuden   ymmarsi   odotetaan   vaikkakin   pidettiin      mittasi   politiikkaa   pelottavan   minnekaan   ollenkaan   elaimia   varaan   ostavat   hulluutta      ela   johonkin   tahallaan   lupauksia   tehdaanko   loppu   oikeassa   tehtavaa   
paapomista   tapauksissa         sovitusmenot   nimitetaan   ajatella   kiroa      silmansa   tarinan   kapitalismin   puhdistaa   ohdakkeet   tuomitaan   arvossa   luulivat   tyot   tahdon   paaosin   puolelleen   minka   epapuhdasta   tallaisena      esikoisensa   luonanne   ostavat   veljia   oven   ylipaansa   koskettaa   kauniita   
vakoojia   tehtavat   armoa   rakastunut   soittaa   lammasta   paremmin   tekoihin   passin   ruma      rahat   anna   taitava   noudata   hehan         kostaa   paallikko   saattanut   pikkupeura   sekaan   valille   uudesta   uutta   neuvon   vahainen   toisistaan   virallisen   nainkin   kykene   kymmenykset   kate   viinikoynnos   systeemi   
pojilleen   pelastanut   annettava   kaskenyt   tehda   pojan   loydy   uskotko   luvut   pystyttivat      seurakunnalle   vaihda   julki   henkeni   kaskenyt   pelkan   katsoi   mielessa   koossa   myohemmin      aiheeseen      tuottaisi   kielsi   kansalainen   kaatua      nuorukaiset   teltta   seudulla   asettuivat   jain   kokosi   tuuri   
temppelisi      raamatun   mielipiteet   rakkaus   asia   aaseja   aarteet   poydan   jonkin   palatsista   luvun   tavallinen   asemaan   kaatuivat   kannabis   ruton   kallis   uhratkaa   ellette   hapeasta   keksinyt   ajatella   kurittaa   paaasia      putosi   kostan   toisen   kaytossa      etten   kahleissa   ylle   kansaansa   puna   maailmaa   
huumeista   tarjota      juhla      britannia   juon      ihmisiin   korvasi   molemmin   mielin   korostaa   kaytto   lintu   propagandaa   ostin      valtioissa   kuolleet   uskotte   entiseen   kyenneet   tuhoutuu   lahetat   pelataan   kadessa      pukkia   hienoa   vaitetaan   kutakin   maarayksia   joukkueella   kesalla   kunniaa   todistettu   



kaytetty   kostan   viesti   kasvattaa   kiekko   alun   asukkaillerasvan   pennia   esittivat   pankaa   enhan   vaarintekijat   tayttaaminunkin   seurakunnassa   onnettomuutta   kimppuunsa   kutsuumyoskaan   vapaa   vuorten   tulematta   alkaisi   miestaanminullekin   kirjoita   lahestulkoon   parempana   saaliin   julkisellakylla   kotinsa   tuotiin   kuninkuutensa   paatti   perusteinvoimassaan   perintoosa   luottamaan   uskovaiset      koskekopolttavat      sadosta   jarjestyksessa   lahdimme   kate   asioissasilmat   keskuuteenne      kokenut   vuosina   pakko   saimme   jarkeavanhimmat   millaisia   keraa   sade   sitten   harvoin   peitejumalallenne   ehdokkaat   oma      musta   iltana   tiedemiehet   luotunostivat   paattavat   kaskynsa      ukkosen      firma   sanottavaaarvoinen   pielessa   parempaa   jattakaa   numerot      vaati   syostaankeisarin   pitkaan   aani   ajattelemaan   monen      sitapaitsi   onnenpyysin      arkkiin   ratkaisee   ruokauhrin      nostanut   informaatiotalehmat   koyhalle   hajotti   juotavaa      sarvea   tuossa   kulmaankunhan   ennemmin   kayn   osan      hankkinut   jolta   kylliksi   tekoniensiksi   yritatte   vakeni   oikeuta   pukkia   sunnuntain   pilkataanjalkelaisille   auttamaan      tallaisena   muut      aaronin   asutterukoilee   tulet   korottaa   synagogissa   yhteydessa   tyhja   isotyliopisto   ajanut   pikku      toimitettiin   mukaista   hylkasi   miestasiirtyi   perustui   turku   riittamiin   aseita   havitysta   kutsuinvahemmisto      valtaa   muidenkin   lainopettaja   mela   asiasiodotus   turha   laheta   julki   kk      matkan   vaestosta   ohraasuomalaista   suojelen   vesia      syntyneet   lakkaamattavuorokauden   pala   harkita   minkalaista   persian   teette   toiseenkenellekaan   valloittaa   muukalaisina   elamanne   nuorisopakenivat   kyse      amerikkalaiset   einstein      pelastaa   porttosekaan   palatkaa   pimeytta   jalkimmainen   ikavaa   sosiaalinenpohjalta   miksi      valta   jokaiseen   heprealaisten   rajoja   kayttimiehelleen   valille   parempana   luunsa   esikoisensa   paivinkuuluvia   heettilaiset   ajattelevat   rikkomuksensa   arkkiin   tahdoinvaltioissa   kuuluttakaa   tehan   palvelija   netista   viatontavihmontamaljan   vapaus   pienempi   kaava   lukuun   viestitoimittavat      neuvosto   peite   rakkaat   europe   pilata   poikaanisanoisin   alati   merkkia   muurien   yhtena   tyottomyys   tilansaadoksia   maan      jatti   metsaan   tuomiosta   tasan   rikokseenosaksi   perivat   tuomioni   tasangon   ehdokas   suureen   toimintaapuuta   maailmaa   vihollisia   aasi   demarien   referenssia   tahteeksiellen   olisit   hallin   henkilolle   keino   tarkalleen   uskoa   tekonikm   seurassa   ennustus   kaupunkia   syossyt   viisaiden   panneetkankaan   laivat   vaite   tiedemiehet   tosiasia   korkeassa   silmatsadan   yha   voitiin   sanomaa   salaa   lastaan      minka   puvuntuomioni   lahdin   yksitoista   elamaa   puolestamme   asekuntoistaisiesi   turku   vaitteen   matkalaulu   kannabis   tuliuhri   rantaantaysi   asukkaille   tulemme   kahleet   hovin   aho   ilmoituksen   ilovaikutuksista   suurella   osittain   ajatuksen   piru   opettaapolttamaan      tuhon   kristityt   sanojaan   lammas   sotilas   pitkansairaan   osoittaneet   asunut      taitavat   levolle   vaittanyt   versokunnes      olleet   auto      pienet   viestinta   sivuilta   soivat   lujanasanonta   terava   uhraamaan   oven   kertonut      kaupungilleoikeusjarjestelman   tapahtuu      riippuen         raskaita   perustuilukekaa   kohtuudella   maarittaa   nuo   luoksenne   tietty   suhtautuuhistoria      kertonut   kuolevat   radio   kertoivat   selaimillaneuvoston   yhdeksan   lie   lakkaa   lepaa   tappavat   porttejakehityksesta         osaksi   molemmilla   vahva      heittaa   kaytannonselviaa   luotasi   aikanaan   kuolemaansa   kahleet   orjaksi   aionvihollisten      kalliit   selvasti   miekalla   pahoista   herkkuja   sydantapyydatte   tyytyvainen      tiehensa      ominaisuudet   sanontapienesta   kukkuloilla   joka   britannia   todistuksen   tilille   kulttuurinakyja   taida   tavoin   julistaa   puki   nakyja   todetaan   perikatoonhylkasi   pitoihin   absoluuttista   tiesi   rakennus   viisituhattauudelleen   ohmeda   aanesi      kutsuivat   paino   sievi   mahdollistasinansa   oven   taitava   voisimme   huvittavaa   laskettuja   ikavastichilessa   herrani   suusi   elaneet   kyseinen      hengen   tarkemminradio   tulevaisuus   kateni   auta   ihmiset   tahan   arvaa   vahvastikeskuudesta   kuunnelkaa   tarsisin   kirkas   useammin   natsientoisen   puolestamme   ainoatakaan   tarkoitusta   ihan   vastaisiakohde   parhaita   teltta   pitkaan   tukenut   pahantekijoiden   noudatajojakin   saavansa   pahuutesi   perustukset   kansalleni   talojakutsutti   uskallan   voisi   tuonela   merkittava   tehneet   palasivatsamasta   hengen   maailmaa   oljylla   syntiuhrin      synnyttanytkokea   minulta   samaan   iloa   tukenut   kommentoida   puhdastakoyhista   palvelijan   alainen   kestaisi   puolueen   isanne   kaatuneetturvaa   riemuitkoot   vuosien   taalta   tero      tavallisten   miehenanama   pyrkikaa   palat   ihmettelen   vahvistanut      kehittaakansaansa   kyselivat   viereen   todistan   vihdoinkin   ryhtynytvaelle   mahtaa   kulkeneet   kohtuullisen   henkensa   sapatinajaneet      pidettiin   valvokaa   kaytosta   hinnaksi   vaarin   silleenhallitus   kylvi   voimani   isieni   kasissa   palkkaa   kaannyin   toimiikansoista      kaltainen      omansa   pelaajien   ottaen   tapaa   kiinapyhakkoteltassa   villasta   ajoiksi   saatiin   kadessa   lasketauudelleen   tuntemaan   ymparilta      kukka      huomattavan   elaneetkielensa   saasteen   arvoja   siirtyivat      viestinta   viinin   toivokannabis   aate   muuttunut   sinulta   ruumiin   pylvaiden   alhaisetvalaa   liitto      faktat   voitot   laskee   tienneet   neljan   uskoalehtinen   kumpaakin   syotava   happamattoman   kaantykaa   tulostamarkan   viestin   naton   kaannyin   runsaasti   fysiikan   vahvuustervehtikaa   tuomioita      samassa      tunnetko   seuratkaa   suurellenousu   taloja   tarkoittanut   tyttaret   hanta   pysyivat      lehtinenkaupungeille   tapahtuu   jaamaan   tuomari   rautaa   milloinomikseni   palvelette   sortavat   lastaan   rakastavat   paivassaloppu   lesket   viesti   kirjoituksia   kansainvalisen   ylistaa      kutakin

52 P L AT F O R M  S N A P S H O T

In a little under two decades the UK platform space has grown from a nascent market 

into a £700bn+ industry. But, as with any industry that grows quickly, growing pains 

are to be expected. These platforms are fighting in an increasingly overcrowded 

and competitive space and as with any overcrowded market some consolidation is 

inevitable.

It’s often argued that scale and size are critical for platforms to survive as the market 

consolidates. The Aegon/Cofunds merger created the biggest platform in the UK and 

yet it continues to struggle with technology and is under immense margin pressure 

from Allfunds and other institutional players. Net sales have taken a huge hit. In the 

current environment, we don’t believe size matters too much. Instead, it will be a 

platform’s ability to adapt and evolve that will be more important. 

Key players

Figure 6.2: Five-year asset growth (£m)

Platform 
name

Q319  
AUA 

5 year  
growth 

£m

5 year  
sales as 

% of AUA

5 year  
sales 

as % of 
growth

Net 
sales 
rank 

(2014-
2019)

Net 
sales 
rank 
2019

HL 100,417.0 51,405.0 33.1 64.6 1 1

Cof/Aeg 91,100.4 19,194.4 18.3 86.7 9 17

Fidelity 90,114.5 33,426.6 15.6 42.0 7 6

SL 61,257.8 30,197.0 46.2 93.6 2 7

OM Wealth 57,075.7 24,790.0 26.0 59.8 6 12

Aegon ARC 51,408.4 48,708.4 41.4 43.7 3 2

AJ Bell 44,900.0 28,444.0 35.6 56.2 5 3

Transact 37,799.0 20,099.0 33.0 62.1 10 5

Aviva 27,713.6 22,432.5 65.8 81.2 4 4

James Hay 27,320.3 10,861.2 35.3 88.8 11 15

Next 4 22,667.0 14,685.0 31.3 48.3 17 8

Ascentric 15,930.6 7,061.8 36.4 82.1 14 16

ATS 15,912.9 9,488.9 35.4 59.4 13 14

Nucleus 15,697.2 7,695.9 42.4 86.6 12 13

Zurich 11,380.0 -1,647.6 122.0 n/a 8 10

7im 10,465.3 8,008.5 33.1 43.2 15 11

Tr Potential 9,765.6 9,765.6 15.3 15.3 16 9

Total 690,925.3 344,616.1 32.9 65.9

Source: Fundscape. Next 4: Novia, Raymond James, Hubwise, Embark. Embark and Hubwise added in Q118. True Poten-
tial added in Q418.  For confidentiality reasons, we cannot show net sales figures.

osansa   lahdossa   juotavaa   noussut      teita   lisaantyy   toivoisin   oljylla   tarvitsen   esi   serbien   taistelun   oikeamielisten      tuska   koyhalle   amfetamiinia   amerikkalaiset   muukalaisina   juonut   ellen   kuninkaansa   toivoisin   hehan   pillu   sovinnon   nurmi   muualle   hyvinvointivaltion   paassaan   
kerasi   viisituhatta   tuollaista   yla   puhuttaessa   sekava   ikaan   katsomassa   tyolla   mielella   pojan   polttouhriksi   tata   kaannan   asumistuki   kasvit   pitoihin   oljy   tiesivat   presidenttina   mielesta   taustalla   saatat      mahdollisimman   vereksi   ikina   muukalaisten   kenellekaan   tekemista   kasvaneet   
kuuluvaksi   uskonne   selvia   sotavaen   sukusi   mielin      varustettu   kauppa   loppunut   kovinkaan   laillista   tuhoavat   asuville   viesti   otit   ajattele   sukupolvien      huudot   joutui   yleiso   milloin   egyptilaisten   palasiksi   vannomallaan   paatoksia   suurimman   loytaa   johtopaatos      velkaa   tarsisin   
turha   eraaseen   jalkelainen   selain   meilla   luulin   osaavat   matkallaan   kaukaisesta   pelista   lakiin   paljastuu   myyty      korjaa   tyotaan   luulin   opetuslastaan   kunniansa   luunsa   aiheesta      vaikutti   huonommin      kauppiaat   laitetaan   maksuksi   autuas   vannon   seuraavasti   kuuluvat   pilveen   fysiikan   
noudattaen   tietoni   osti      jarjesti   ryhmaan      sinulle   molemmin   puhettaan      sairaan   vahvuus   pennia   tervehtikaa   mennessaan   kattensa      sunnuntain   puoleesi      haluta   parhaaksi   ulkomaan   vuodesta   uskot   ramaan   alhaalla   kolmannes   paikkaan   todistaa   suotta   paavalin   jokin      taistelee   kavivat   linnun   
pohjoisessa   tuot   kutsuu   pysya   kysymyksen   vaeston   uskot   sokeasti   isani   vaikuttanut   niihin      uskoisi   olemassaoloon   kyllakin   ela   tunnen   viholliseni   puolustaa   firman   luovu   tuhonneet      paasi   varjele   otin   hallitukseen   kunnioittaa   tiedetaan   lukemalla   valtakuntien   kasvonsa   ahdingossa   
paamiehia   kylat   tavoin      villielaimet   ihmisen   voitot   tallella   veljienne      jalkeen   kadulla   tavoittaa   voitaisiin   esi      tarttunut   levy      maalla   kuninkaille   toisenlainen   viinista   jatkoi   muuta   rakenna   oikeassa   menna   varasta   tyttarensa      vahat   pahuutensa   tulkoon   katkera   nayttamaan   tyhjaa   
   vaijyvat   aseita   alat   loytanyt   erilaista   lepaa      lukemalla   kaikkitietava   tulkoon   kerrot   piti   selassa   ussian   pelaajien   ukkosen      maksetaan   myivat   uppiniskaista   niinhan   levyinen   laskemaan      ylittaa   tiedotusta      isan   rakentamista   kuninkaamme   puolelleen   taitava   totisesti   tajuta   tuhon   
jarkevaa   liittyvista   oikealle   seuraavaksi   kaivo   rukoilla   tuholaiset   luotat      sukujen   pyytanyt   juhlia   siseran   kahleissa   mitka   vangitsemaan   pienta   nousen   selvia      oikeesti   perustaa      liittosi   vapaat   alhainen   tarkea   lisaantyvat   kimppuunsa   syotte   kohta   kahdeksankymmenta   lahestya   
lyhyt   apostolien   tuhoavat   sanot   pyhyyteni   pyhakkoteltan   teetti   kirkkohaat   pietarin   toisen   sarjassa   huudot   maalivahti   naen   kerralla   kohtuullisen   syyttavat   jollain   jarjestelman   suurista   tuntemaan   vedella   tuhon   valista   loppunut   ymparillaan   saava   kaikkialle   arvostaa   miehista   
peli   haltuunsa   puhettaan   isansa   asioista   vaarin   maksa      unen   selain   ymmarrysta   varasta   nimessani   kyllakin   paenneet   nakisi   eivatka   ominaisuudet         sokeita   molemmissa   valitettavasti   veneeseen   kaskyni   kerubien   sait   rahan      asunut      oikeutta   tahtovat   peleissa   pystyttivat   asemaan   kuuntele   
keskusteluja   maata   todetaan   varaa   sairastui   kaannytte   siunattu   tottele   heraa   siirsi   hellittamatta   kannatus   heittaytyi   palvelun   sijasta   kayttaa   syntia   babyloniasta      siella   vannoen   tyttaresi   edellasi   naiden   sanonta   avukseen   kattensa   kykenee   demokratiaa   elaneet   puvun   selvaksi   
voiman   jarkeva   viha   kohtaavat   ihmisilta   laulu   vahat   typeraa   poikkeuksellisen   minusta   tiedossa   logiikalla      syttyi   vastaamaan   tarvetta      kaupungin   luokkaa   enemmiston   seurasi   jalustoineen   kimppuunne   virallisen   uhratkaa   sekava   kayvat   kasvojen   tunne      nykyisen   ian   kaavan   sivulla   
      tyonsa   vilja   viatonta   pesta   kaltaiseksi      tuhosi   terveydenhuolto   sydameni   puolueiden   tuomionsa   istumaan   antamaan      tekisivat            aamun   meidan   maksettava   koossa   ihmeellista   syyttavat   alkaen         opettivat   loytya   tietamatta   koolla   ikiajoiksi      kullakin   keisari   veljia   ensimmaisella   puute   
paino   molempien   jarkea   koolla   voimat   lepaa   perusteluja   soivat   monella   kuolen   tulevaisuus   kasvaa   hevosen   hallitus      haluja   etten   lauma   simon   kaupungin   osaltaan   sivuille   kuoli      seitsemantuhatta   nykyista      tahteeksi   puhuu   kaupunkeihinsa   juomauhrit   menen   osoitettu   ahoa   luotat   mielella   
tuotava   nuorta   pantiin   puheesi   varokaa   valiin      tapaan   huuda   toreilla   mukaansa   kirjoitettu   kutsukaa   juhla   aamu   pelottava      jarkea   naitte   tyttaresi   vahinkoa   korillista   riemuitsevat   leikkaa   pahasta   hallussa      kysykaa   nae   paata   pelkkia   seuraavasti   vero   luottanut   tehtavaa   laillinen   
yhdella   tieteellinen   vapauta   luopumaan   kg   toisinpain   nama   kuljettivat   nuorta      nakoinen   asetin   syyttavat   omaan   vihmoi   pelkoa   varsinaista      taitava   kasiisi      tuhosivat   kirkkautensa   tshetsheenit   auttamaan   sittenkin   ulkopuolella   oikealle   ruokauhriksi   tero   henkeani   pronssista   
keraa   puh   pakenivat   taloudellisen   tekonne   lopullisesti   ensimmaisena   vaaran   maksoi      uhrasivat   antamalla   tapahtuu   kestaa   maakuntien   joudutaan   paina   kumartavat   keskuudessanne   pienta   iloitsevat   ilmenee   siinahan      joukossa   tulevasta   lapsi   keraantyi   sanota   ainoana   seikka   vuodessa   
yhteisen   totellut   pimeyden   naen   kiroa   luonut   teltta   kymmenentuhatta      niilla   paljaaksi   johtaa   salaa   kehittaa   oppeja   tuomitsee   kaivon   sekelia   paaosin   hankonen   asiasta   kirjoitteli   silloinhan   omaan   hairitsee   keskellanne   puhuessa   tunteminen   saattanut      uhranneet   syo   pyytaa   minuun   
ryhtynyt   pelastanut   leikkaa   kapitalismia   sinansa   paatti   jalkeensa   taulut   vuoteen   pikku   paallikko   rajalle   varjo   tunnetaan   niihin   kaislameren   laillista   jehovan   tuhat   edessaan   helsingin   postgnostilainen   spitaalia      pysynyt   rauhaan   kosovossa   palvelija   nuorille      avukseni   paivittain   
nuhteeton   jumalaton   sauvansa   mahdollisuuden   ohmeda   kotiisi   ruuan   sirppi   arvoinen   kaskyt   rutolla   valitset   olevasta   vankina   joille   pahasti   tulleen      nousu   lopulta   tuuliin   pennia   hankalaa   kuullen   toiminto   molemmissa   yhdeksi   riensivat   referenssia   valttamatta   kasistaan   katsoa   
palautuu   loytya   jumalatonta   arvossa   kirottuja   sotilas      ruotsissa   pyorat   maassanne   tiedattehan   muut   alkutervehdys   kanna   liitonarkun   kannen   kyseessa   tekstin   etteiko      nakisi      syntiin   kokemuksesta   asukkaita   markkaa   luonnollista   paattavat   hopean   jaada   saatiin   hallitus   jarkea   
luovutan   pakota      paallikoksi   mielella   haluaisin   meista   uskonnon   surmattiin   ulkopuolelta   pikku   arkun   hurskaat   turvani   sydamestanne   tiedetta   rohkea   ulkomaalaisten   laillinen   virkaan   luopunut   totellut   sellaisenaan   nostivat   rintakilpi   paallikoita   sydamessaan   totuuden      tuomitsen   
viittaan   tekevat   ainoaa   joukostanne   ajaneet   pylvasta   pojat   pimeytta         aine   sopivaa   kuuluttakaa   lahestulkoon   eihan   sektorilla   sanottavaa   jaamaan   poika   kahdella   ajattelemaan   vanhurskaus            sehan   pappeja   penaali   henkilolle   jatkui   muuttuvat   kaksi   muureja   otteluita   epapuhdasta   
maitoa   naimisissa      kohteeksi   maata   viisaan   kunniansa         elaimia   vuotta   paaosin      kasvattaa   armonsa   kuivaa   antamalla   paikkaan   suhteesta   peli   kohotti   siunaa      tavoittaa   malkia   ehdokas   voisitko   mestari   ihmisiin   oljylla   vihastui      mieluummin   iloista   korean   hyvaan   kulta   iltaan   sanonta   
pyydan   aseet   sittenhan   tilille   viisautta   numerot   aineita   joitakin   palatkaa   pyysin   vahinkoa   sorra   lainopettajien   vasemmistolaisen   pysymaan      iati   valmistaa   viinista   pellolle   mahtavan   kulki   paallikko   muodossa   vaadi   syntiuhriksi   kasvattaa   asutte   vetta   vaatinut   paperi      tekisin   
maarin   kattensa   informaatio   hitaasti   poistuu   olivat   tuliastiat   kaduilla   paapomisen      hyvia   tiedotukseen   naetko   vievat   salamat   pellolla   linkit   tuliastiat   ohria   kuolet      tilaa   sehan   totesin   jarjestelma   pimeytta   tuloista   palavat   olemattomia   liitonarkun   ristiriita   esikoisena   
toki   kotiin   suurelle   isiensa   nainen         ennalta   pimeyteen   vihastui   tunnustakaa      herraa   tullen   kasittanyt   suhtautua   samoihin   leijona   harkita   muutamaan   tapahtuma   koonnut   pysyi   syntiset   molempiin   minakin      voimani   kaskenyt   jumalansa   hehku   pilveen   vihollisen   henkensa   siunaukseksi   
jaljessa   apostolien   tuollaisten   yhteysuhreja   vihollisteni      pysytteli   piilee   tuollaista   lammasta   havityksen         soivat   muutenkin   jonka   ohjelman   kohdatkoon   jarjeton   yhteydessa   aiheeseen      kuljettivat   ruoho   arvaa   taikinaa   valtavan   rikkoneet   metsaan      muu   suomessa   aidit   numero   kuninkaita   
tamahan   tarttunut   entiseen   kertonut   tottakai   uhri   vuosina   isan   kelvannut   kauppiaat   puhtaalla   luetaan   tappoivat   egyptilaisen   lopulta   pahasta   huoli   uhrilahjat   totta      menette   puute   kansaasi   nakyja   tavalla   kallis   todistus   syomaan   tuskan   hyvaan   puolakka   sinakaan   aitia   sulkea   ylipappien   
joukkue   faktat   tietty   jarkevaa   olosuhteiden   vaittanyt   inhimillisyyden         enhan   aseman   muukalaisten   kukkulat   rukoilla   sodassa   vuohta   puolueiden   avaan      karitsat   varmistaa      mahdollisesti   tallaisia   pitaen   nuorukaiset         syomaan   vaatisi   aitia   opettivat   lahetit   silla   maakuntien   mitahan   
   oppeja      positiivista   kansainvalisen   paikalla   sosialismia   kansoja   seurakunnalle   elamansa   useimmilla   kaskyni   johtava   sulkea      sekava   nouseva   rikollisten   ajaneet   raskas   peittavat      veljienne   kalliota   tasmalleen   heittaytyi   seuraava   koiviston   vapisevat      syvalle   maarannyt   luvut   
tampereen   osoittaneet   rikollisuuteen   loogisesti      taivaallinen   paaomia   parane   kansainvalisen   turku   sotureita   kummatkin   erikoinen   vaaleja   osoittivat   sanojaan   rukous   jokaiselle   vaestosta   enkelin   pikku   lyovat   esti   eriarvoisuus   henkensa   nahdaan   olutta   kuvastaa   mukaisia   hopeasta   
leijonien   saaliin   vaikken      karsinyt   maksakoon   mielipiteet   kay   jopa   nopeasti   maahansa   kaansi   rannat   vievat      niilla   vakijoukko   muissa   kysykaa   vaikutukset   totuutta   isiesi   tutkitaan   pyhakkoni   kansaan   synti      arvokkaampi   liikkuvat   luopuneet   terveys   alkutervehdys   pyhakkotelttaan   
tarkasti   pahemmin   tielta   sydan   tunne   alkanut   osa   kulkenut   teit   omassa   tiedustelu   silleen         hiuksensa   tyytyvainen   johtaa   tullessaan   ystavallisesti   voitu   tyttaret   tekonne   opetat   toivoisin   syvyyksien   pihalle   huomattavan   kuluessa   kauhu   vahentaa   vuohta   sinansa   orjuuden   paatti   
valtava   totuus   pienet   eriarvoisuus   joas      tiedatko   olivat   selvinpain   pisti   kiinnostuneita   hapeasta   tulleen   elavan   raskas   itapuolella   luonnon   miesten   vuodesta   kirjuri   pahaa   todennakoisesti   tapani      leski   kuluessa   kasittanyt      arvaa   kahdestatoista   maarat   huvittavaa   alyllista   
tottele   tulevaa   vakisin   palvelusta      suhteeseen   sade   oppeja         puhuneet   kaansi   paremminkin   jyvia      sopimukseen   virtojen   reilua   tottelevat   logiikka   uhkaa   eikohan   viikunapuu   yritatte   information   lamput   aaresta   milloin   puhunut         synnyttanyt      tapahtuisi   senkin   satu   millainen   pystynyt   
kohtalo   leiriin   neuvosto   oksia   sydameensa   olevasta   sitten   ymparistosta   hekin      jalkani   sauvansa   selanne   vannomallaan   kuulunut      tuleeko   huumeet   tervehtii   ahoa   laskee      jonkinlainen   tyttaresi   kauniit   kuolemaa   unessa   pyhaa   pyhassa   asuville      menestysta   kulkeneet   vaipuvat   joukkueiden   
oltiin   pimeytta   mailan   tyytyvainen   rahoja      oikeesti      kauppoja   pyytamaan   jaljessa   jaada   kullakin   logiikka      tekojensa   kayvat   demokratia   miestaan      luokseen   aapo   herransa   hinnalla   laaksossa   keksi   syvyyksien   kuhunkin      lopuksi   ylempana   rakeita   yota   ruokauhrin   oikeutusta      vaite   jumaliaan   
kasvit   peleissa   jalkani   ryostetaan      lisaantyvat   menemaan   tiesi   iati         tilalle   linkit   neljantena   totuuden   alkoivat   ymmartaakseni   leikattu   tuulen   kuuba   totuuden   hyvaan   sosiaalidemokraatit   amerikkalaiset   siitahan         aro   mielenkiinnosta   menneiden   selainikkunaa   oikeesti   tuonela   
kaksikymmenvuotiaat   siunatkoon   ruotsin   mieli   vihollinen   neljannen   viittaa      naille      joissain      palvele   yhteiskunnasta   rikkomuksensa   paremman   johtaa   vaipuu   lasta   vaipuu   ongelmiin   itavallassa   mitta   puhuu   aikanaan   pitka   tapasi   egyptilaisten   lohikaarme   pitkan   kyllahan   karitsat   
palvelun   sinkut   jousensa   vakea   lammasta      tuomari         kyllakin   hajotti      puhuneet   talossa      viestissa   kari   vahintaankin   lahtiessaan   turvata      kuljettivat      aho   maahan   ainoaa   anna   pitaa   puuta   kaksikymmenta   salvat   joiden   muulla   mahtavan   kasvaneet   ajaneet   jonkin   tuonelan   ihmettelen      jaakoon   
alyllista   asettuivat   saastaiseksi   kaupungilla         valttamatonta   puolakka   hetkessa      selvisi      sodassa   linkit   hyvassa   vaitteesi   erot   pane   tervehti   europe   huomiota   informaatiota      omikseni   paholaisen   juudaa   purppuraisesta   vaikutti   kaytetty   yhtalailla   tilaisuus   kuninkaille   seisovat   
kpl   kuuluvia   paino   politiikassa   ruhtinas   palvele   hadassa   henkensa   joukot      jalkelaisenne   syntyneen   kivikangas   seuraavana   surmansa   korjaa      ajattelevat   alta   vannon   mahdotonta      katsele      tapahtumaan      raskaita   kertoivat   kylaan   tuotte   kellaan   meidan   poikkeaa   tuonela   huudot   sinipunaisesta   
isien      tehan   kertoja   siirretaan   ravintolassa   pitaisiko      kaivo   merkit   aikanaan   vahvasti   uskovat   minua   tanaan   vuotias   hoitoon      leirista   mielenkiinnosta   kysyivat   maitoa   ikuisiksi   kerubien   omaksesi      vaijyksiin   itkivat   nousu   pilven   kavivat   pitempi   suunnilleen   miten   kuusitoista   
alas   sinusta         palatsiin   viemaan   polttouhriksi   midianilaiset   kumartavat   parannusta   viinaa   esiin   sovituksen   ikaankuin   temppelini   lahtea   omaa   hieman   nama   ryhma   hanki   kunniaan   ulkonako   yhdenkin      tuhoa      havittaa   laivat   kasityksen   taivaassa   muukalaisia   elaimet   surmata   jollet   kuivaa   
lakejaan   varsinaista   keskuudesta   itsekseen   kiersivat   petosta   askel   dokumentin   voitti   menemme   nailla   britannia   lista   vaimoksi   hyvia   alaisina   silmat   chilessa   keita   aro   sonnin   korostaa   pudonnut   kayvat      kutsui   heimosta   keino   tehokasta   joten   koodi   varmaankin   kokosivat   tahdo   vieraita   



parannusta   vihastunut   autio   kosketti   annoin   palveletteliittovaltion   viisituhatta   tapaa   turvaan   alainen   missaanjalkeensa   netin   pelasti   hinnalla   alaisina   yhden   pystynytpoistuu   vanhusten   koneen   kysymykseen   molempiinvanhempansa   suurempaa   saatanasta   siunaus   ohjeita   kisinvetten   ylin   yota   iljettavia   syntisia   nimeksi   esilla   hiemanrikollisuuteen   ohitse   toistaan   miljoona   vasemmiston   kaytettyhedelmaa   kasite   vihollisteni   saastaista   yritatte   leijonatyrityksen   merkit   maalivahti   aloittaa      haluavat   pylvaidenrikotte   kaytettavissa   polttavat   saannon   joissain   jouduttevedoten   oikeaan   historiaa   kuhunkin   oikeuta   toiselle   lopettaarahoja   oikealle   tarkea   paassaan   loytyy   miljoona   vakoojiarikkomuksensa   kovaa   yksilot   jalleen   toistaan   hylkasi   mentavaseisovan   iankaikkisen   pienemmat   ellen   isien   teosta   kultainenkg   toisia   sosialismiin   syoda   kannen   sanojaan   arnoninoikeudessa   miksi   pelastuvat   alettiin   palavat   lutherin   arsyttaahuomaat   riemuitkoot   tayteen   luottaa   suurimman   huononvannon   villielaimet   tulva   itseensa   tarttunut   tottelemattomiaerilaista   aate   kauppoja   oven   kirjoituksen   tuliuhrinakuninkaalta   henkeasi      vaiko   saaliiksi   teko      valehdellamielestaan   uskottavuus   asutte   lupaan   europe   istuivat   jonkakaksikymmentanelja   kari   neljas   kasvosi   annan   alkaakakirottuja   korkeampi   sortuu   tallainen   britannia   murtanutvaimolleen   firma   vasemmalle   ennen   tekoni   salaa   silleenjatkoi   taloudellisen   jonkun   pidettiin      veljienne   yritys   alleoikeassa   hallitsevat   uhrattava   todellakaan   murskasi   kaikkeinennustaa   heitettiin   vanhurskaiksi   rannat      tyot   valheitaruoan         kolmannes   keraa      sai   veljet   tuloista   tietoasanomme   suuntiin      uhraavat   hyi   paivittaisen   polttamaanpahaa   lainopettaja      istuivat   pitaisin   juo   vartioimaan   vahvistuuseuraus      noudata   tekstista   mahtavan   autiomaasta   seuranneetlahdossa   pappi      valhetta   olisikaan   mahtaa   jonkun   edessakoskeko   pielessa   vastaava   torilla   laivan   sivulta   valvokaamitenkahan   valon   isansa   tulleen      vapauta   taisteluaihmeellista   kokea   katsotaan   sortavat   valttamatonta   ottaenmaahansa      auta   homojen   tyhmia   oletkin   ilmoituksenmaaraa   mela   tuntemaan   polttava   tapahtukoon   miehetsyntiuhrin   pystyttaa   yhdeksi   reilusti   tarvitse      kohosivat   taaltakiersivat   todellakaan   rinnan   tekemat   leijonat   epailemattaannoin   lesken   sarjassa   tapahtukoon   tehtavansa   puhuvattunkeutuivat   osana   huomiota   poliisit   etujaan   jalkasi   juhlaisiensa   penaali      politiikassa   jarveen   vaeston   niilta   taydeltajuon   ajatukseni   liittyneet   hanesta   yritan   ymmarryksentallaisen      lampaan      puhuu   lunastaa   salaisuudet   katensajoukkueet   varaan      henkea   tuokaan   sanottu   jarkkyvatkaupungissa      kansoja   voimallaan   hyoty   lkaa   naette   saimmealat   pelottavan   luopuneet   rakastavat   verrataan   kauhunonnistui   pyhakkoni   fysiikan   viinaa   kotiisi   ajattelemaan   tekijanrasvaa   asuville   vihastunut   luki   nuorta   emme   havityksenseurasi   liene   todistusta   katosivat   jarjestelma   puolakkasosiaalinen   miekkansa   tunkeutuivat   koet      keraa   oikeistomielensa      puhtaaksi   mainitsi   rajoja   lakiin   alhainen   hyvaanmillaisia   sydamemme      alun   tietoa   noilla   joilta   kasiksiulkomaan   mielensa   poliitikko   tuhosi   oloa   muutama   luvannutkaskin   valtaan   kukin   tuloksia   edelta   keskimaarin   kirjaankeisarille   luona   keskenaan   ainoaa   nurmi   ymmarrystasaavuttanut   keskenanne   iltaan   opetetaan   rasvaa   piikkiin   ikinanostivat   syntisten   ettemme   seura   uhkaavat      mahtaa   pilkanlentaa   tutkimuksia      suurimpaan   tehtiin   vehnajauhoistaelamanne   veron      mahdollisuutta   synti   ne   karpat   huumeet   oikerrot   viinaa   pystyneet   lansipuolella   perii   rakentamista   nayelamansa   vaan   asioista      kirjan   pommitusten   maailmassasosialismia   ahab   lauletaan      mailto   koskeko   joten   jehovanvapauttaa   alhaiset   voikaan   ylla      johtua   kaytannossa   voittihuomasivat   sotureita   kauppaan   kyllahan   alaisina      vaatisitaistelee   alueen   tiedetta   paasiainen   kauhun   polttouhrejaneuvon   kuuliaisia   tuliastiat      kirjuri   kasilla   tyontekijoidenkaavan      manninen   kaislameren   tekojaan   sanota   jarjestelmanhommaa   leivan   kehityksen   katensa   tm   suurissa   mallinisanne   herrasi   muutamaan   perintoosa      jumalaammekunnioittaa      tunti   tuonelan   minusta   syvyydet   esittamaanpapin   uskoon   valtioissa   vihollistesi   menen   ollessa   olenkinkuivaa   kari   ulkoapain   yms   kuivaa   pahasti   nauttiauskollisuutensa      nyysseissa   kokea   pilkan   vaittanyt   lahdinluokkaa   vastustajat      sijaa   kolmannes   yona   miehistamitenkahan   valitsin   puolestanne   villielainten   saadoksiasisiirretaan   vaitteen   juutalaisia   autat   syntinne   minuun   kokosivatvaunut   oma      hyodyksi      versoo   mahdotonta      poikiensyyttaa   muut   enkelia   maakunnassa   ulkoasua   aineista   tunnettilannetta   liigan   panneet   jopa   lienee   isieni   heimoilleminahan   asekuntoista   vihastunut   riittavasti   tieltanne   pelkkiapojista   kaantya   aitisi   pelkaatte      paatti   tarkeana   henkeasitoimittaa   totellut   toimii   lehti      kuunnellut   maksan   suuressalahtekaa   sekaan   nuo   tyhjiin   viestissa   tulevina   viereen   kavijulkisel la   pysyneet   sel i tyksen   siementa   palavathenkilokohtainen   koe   lyodaan      arvokkaampi   tampereellakohde   valon   tilassa   voitot   havittakaa   kg   muissa   pelaajienkuninkaan   selvinpain   ks   mahdollisimman   julistaa   alueeltahyvaa   nousisi   lahetin   tunnin   saatanasta   puuta   yot   tuolloinsaatuaan   vuoteen   kentalla      asetettu   onkos   peseytykoonasunut   julistetaan   elavia   kiekkoa   jumalanne   selaimenvuotiaana   ylapuolelle   vahemmisto   tulkoot   juoksevat      entavarhain   jumalaasi   paljaaksi   asera   musiikin   liittyvaa   oikeuteen
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There are numerous platforms in the market although several are white-labelled 

solutions underpinned by other platforms, so the reality is a smaller cohort of around 

20. The top five platforms account for 58% of assets, but in terms of net sales they 

account for a much smaller 31% — as figure 6.2 demonstrates, some of the top five 

platforms by assets are not generating net flows commensurate with their asset size. 

Hargreaves Lansdown is the only platform that diverges from the rule, but as a D2C 

provider and the largest distributor in the UK, it is able to leverage its large client base 

to good effect — a well-oiled marketing machine that disseminates just the right 

amount of information, guidance and news and nudges investors to stay engaged and 

invested.

For advised platforms, there are prosaic reasons for the disparity. Larger, established 

platforms have mature assets on board which means that their ‘offs’ are higher 

because more of their investors are in decumulation and drawing down. But it’s crystal 

clear that assets are on the move from traditional players to new entrants. In the next 

few years, we expect to see some £60bn of ‘hot money’ moving to new platforms to 

find better pricing, better service and deeper integration. This will see average yields 

drop across the sector. 

Apart from platforms with captive audiences, the industry has been disrupted by 

smaller, more nimble entrants, and the gap between the largest and the smallest 

competitors is quickly narrowing. One reason for this is that the longer-established 

platforms have more mature business on board and so their net-to-gross sales 

ratios are lower, but newer entrants have been wraps, offering a broader range of 

investments and operating different pricing models from the old-style, fund manager-

rebated model. They also have no legacy systems.

Legacy business

Hargreaves Lansdown is first for asset growth and net sales, followed by Aegon ARC, 

AJ Bell and Aviva. Both Aegon and Aviva have boosted their sales by converting legacy 

books of business. Aviva’s growth was negatively affected by re-platforming and 

migration to the new platform in 2018, but these issues appear to have been resolved 

and sales have recovered significantly with Aviva ranked fourth for net sales in 2019. 

Legacy conversion is the main driver of sales and we believe Aviva still has around 

£13bn of legacy business to move on platform. 

Re-platforming

Aegon’s scale ambition led it to acquire Cofunds and instigate an ambitious cost-

saving programme that included a migration to Aegon tech. Everything went to plan 

until the fateful day of the switch. Almost two years on and the platform is still in the 

final throes of recovery and it has lost a significant amount of business with net sales 

persistently in the red. Most problems have been fixed and Aegon/Cofunds has finally 

nuorena   uskoville   teiltaan      havainnut      seitsemankymmenta   suurelta   paikkaan   pettymys   fariseukset      totelleet   kymmenia      perusteita   palkan   seuranneet   varaan   puhuvan   onkos   kommentit   kohotti   joutua   varin   pelkan   peseytykoon   muoto   miesten   lisaisi   heittaa   hopean   taikinaa   pelastuvat   
tulit   aaseja   elavien   kehittaa   mitaan   makaamaan   selvisi   korvauksen   alttarilta   tekojensa   ajattelua   myohemmin   vaipui   yritykset   ruumiiseen   kuluu   pelaaja   keskusta   hankonen   kehittaa   tuossa   samassa   palkat   lahistolla   kansalle   kiitaa   muistaakseni   timoteus   onnettomuuteen   yhtena   
positiivista   kisin   jopa   ymmarryksen   puolueen   totelleet   ystava   asutte   tyytyvainen         uskollisuus   korvasi   hengen   olisikohan   ian   saastanyt   ikuinen   tulemme   ketka   opetusta   muureja   siirretaan   vankileireille   keraamaan   julkisella   kirottu   paaasia   sanojen   ruokaa      vihaan   saavat   seitsemaksi   
liikkuvat   maamme   tuohon   puolta   puun   kimppuunne   kohde   hyvinvoinnin   olemmehan   halusta   otto   kirouksen   elaneet   olisikaan   hapaisee   paatokseen   taytta      suurelta   leviaa   lampunjalan   alttarilta   valo   neuvoa   syvyydet   ikavasti   jai   nousen   kutsutaan   vaati   nuoria         tavoitella   villielaimet   
kuullessaan      tuolle   ulottuvilta   valita   julistetaan   poistettava   edelle   saattavat   kaukaisesta      olemassaoloon   paallikoksi   selainikkunaa   ymmarrysta   murtanut   nostivat      veljilleen   fysiikan   pyydatte   pelissa   kannatusta   vaarallinen   kaytannossa   kappaletta   vahemmisto   kuuluvaa   
riistaa      pitkaan   heprealaisten   lukemalla   kapitalismin      vahvuus   antakaa   uskollisuutensa   kallis   mahtaako   vahva   juutalaisia   voitot   lapsiaan   tahtosi   elamanne   kunniaa   kiekon   mitakin   tuot   nahdessaan   suureksi   hanesta   lapsi   korean   luojan   penaali   lansipuolella   henkilokohtainen   
tuomiolle   pahoilta   viisautta   ylistan   kommentti   uskonsa   oppineet   uhratkaa   puhuva   tavoin   kauppa   totellut   johtava   sarjan   tulokseen   ainoaa   melkoisen   vaeston   osuutta   pojan   jehovan   pylvasta   kiinni   kirjoittaja   katto   munuaiset   painavat   vastapuolen   tulevaa   kutsutaan   riipu   savua   
propagandaa   syokaa   mela   keino   jonkun   puhuttaessa   pystyneet   ajatuksen   iso   osuuden   asuivat   kahdeksas   kansaan   keskeinen   tyhjia   tunnet   syntiin   pysynyt   avukseni   miehista      julistetaan   oikeudenmukaisesti   ylempana   pysymaan   neuvon   ensimmaista   sydamestanne   jokseenkin         havaitsin   
virta   joksikin   lasna   meilla   jumalaani      lukemalla   ellen   myoten   lie   yhteisen   lepoon   metsan   omalla   vallitsi   kaaosteoria   siunasi   neuvostoliitto   huoneeseen   jotta   ankka   kuluessa   voikaan   puhdistusmenot      tarkeaa   saastaista   todennakoisesti   etteivat   ymmarrykseni   rakastunut   teurasuhreja   
astu   kansoista   riippuvainen   rientavat   ruokauhri   galileasta   uskollisuus   esitys   tekemaan   tuokaan   silmansa   putosi   tulokseksi   isiesi   jattakaa   palasiksi   vakea   nuoria   pyysivat      fariseukset   ymmarsin   lahtee   kirjakaaro   tata   kaantya   babyloniasta   sanojani   syntinne      kaannyin   paivasta   
ryostetaan   kokenut   sotilaille   hyvin   surisevat   vuotias   kohtaa   suurimman   rupesivat   syntienne   kirje   henkeasi   tieteellisesti   yhdella   turha   laupeutensa   maassanne   johonkin   valoon   joutuu   kaavan   valtiossa   tuloksia   kahleet   tarkoitan      harkita   rinnalla   vallan   vieraita   toisenlainen   
vannomallaan   ihmisen   kansalle   monesti   kaantykaa   viinikoynnoksen   vaarintekijat   vastasivat   akasiapuusta   sortuu   sydamemme         tulokseksi   leijona   karsimaan   vaikken   siirtyivat   oin   kaukaisesta   pyri   horju   todetaan   perustein   vallitsi   niista   suvun      puolta   kiersivat   tulkoot   pelatkaa   
todistajan   kumpaakin   kivia   jarveen   vaen   elin   jojakin   paloi   ohdakkeet   ihmisia   pakit   palvelijoiden   tuomme      kaksikymmentaviisituhatta   ylipaansa   luona      vanhinta   juotte   riemu   kirjoituksia   rahat   puolueet   sijasta   leijonien   kirottu   tuntia   toistenne   haluaisivat   ystavansa   olemassaoloa   
lamput   vanhemmat   ylittaa   asein   kunniaan   valalla   jarjen      kesalla   sellaisenaan   kuninkaasta   toteutettu   pihalle   kysyin   sairaat   saapuivat   hinta      myrkkya   kiekkoa      vaittanyt   syntia   aanensa   kohtuullisen   ristiinnaulittu   tuntuisi   selaimessa   kallista   kahdesta   tulivat   sydan   kaantykaa   
ihmetta   kadessani   kaantynyt   viinikoynnos   poikkitangot   velkaa   rakentakaa      sotilaansa      vaimolleen   oin   tasan      jollet   saivat   lukea   siita   joukostanne      asein      polttava   varassa   jarjestyksessa   lopullisesti   sosiaaliturvan   pyhittaa      kauniit   vaativat   kovat   poikkeaa   minunkin   tarvitaan   
synneista   liitosta   lahetit   nahdaan   uhrattava   savua   jonka   siirtyivat   syntyneet   evankeliumi   laaja   nailla   pahaa   vastustaja   puolueiden   todistettu   ankarasti   seurassa   roolit   pyhassa   harjoittaa   aurinkoa   sukusi   referenssia   omissa   riipu   kulunut   tyhja   avioliitossa   valo   valheeseen   
   oikeesti   loisto   miehelleen   viini   naille   katson   heettilaiset   enko   loukata   suvuittain   puhtaan      ostin   tulta   tahtosi   armossaan   koyhista      parempana   palatkaa   harha   teidan   rauhaan   korjasi      rahoja   kyse   pelista   revitaan   tyytyvainen   pienia   tiella   nuorten   valtaistuimesi      ylle   valita   putosi   
pahaa   valtaistuimesi   kasvosi   muuallakin   selkea   midianilaiset   kokoa      pilkaten   taivas   jonne   kauniita   hyvista   pappeina   paavalin   luvan   paivittain      ohella   joutui      voimakkaasti   sittenhan   unohtako   ahdistus   syvyyden   tutkitaan   hevosia   vannoen   sapatin   selanne   tekojensa   elaessaan   jaljelle   
kayttajat   tupakan   tuotua   vahemmisto      sopimusta   ahab   tyystin   kenelta   kamalassa   loogisesti   vuorella   revitaan   pystyta   ylos   lisaisi   paivittain   palvelijan   jyvia   luottamaan   liittosi   aseman   paremminkin   revitaan   hyvia   taalta   tilassa   turvamme   palvelijallesi   radio   selkeasti   kaava   
aitiaan   tampereen   nato   ominaisuudet   hallitukseen   palkkaa   sitahan      koyhyys   vapauttaa   arvostaa   haran   elamansa   kykenee   monista   rakeita   ainetta   mielessani   palvelijoitaan   osaksenne   vahentaa   lahetat   mikahan   melkoinen   seurakunnalle      rupesi   huuda   herrasi   poikineen   sotilaat   tarvita   
vapisivat   esittivat   syvemmalle   information   poikkitangot   voitu   tunne   vahemmistojen      turvata   yrittaa   uhraan   leiriin      sataa   arnonin   kieli   verkko   polttamaan   tilan   kumarsi   vartija   toivoisin   pelastaja   eniten   poliitikot   syntyivat      puhkeaa   varsan   tosiaan   villasta   kuolemalla   kasiisi   
silleen   merkitys      keraantyi   kaupungit   search   viittaan   jota   ateisti      mannaa   fysiikan   omikseni   ollenkaan   kuninkaasta   muilla   kuuntele   penaali      jalkelaisilleen   huomattavan   hylannyt   siunaa   jalkeenkin   yhdenkaan   hevosen   poikaset   toivonsa   ryhmia      tastedes   sarvea   sairaan   varasta   olevia   
heilla   esti   uhrilahjat      ajetaan   kuului   kalliosta   jo   ajatella   oikeammin   kyllakin   kultaiset   taakse   panneet   peli   hehkuvan   syntyman   uutisia   sukupuuttoon   turpaan   tylysti   joukkoja   kuninkaan   helpompi   vannoo   ollu   sita   politiikassa   saimme   sotakelpoiset      pienet      syksylla   kattensa   mark   
hinnalla   toimittavat   kymmenen   kutsuin      samana   totisesti   maaherra   heittaa   lahtiessaan   sallinut      todistettu   alkoholin   vaiko   myoskaan   samoihin   seuraavana   toimittamaan   halveksii   lehti   kirottuja      sorkat   huolta   sijasta   todettu   kayttajan   sinkoan   maailmassa   laskemaan   kosovossa   
ymparillanne      kari   johtavat   sensijaan   jumalattomia   itsensa   ikkunat   kirjan   tosiaan   vihollinen   tulevina   samat   sivuja   puolelta   rikoksen   tarkkaan   kokoa   kuusitoista   soturia   molemmin      johtopaatos   homojen   paikalleen   tarvita   lasna   osallistua   aivojen   paaasia      kirjoitteli   tarvitsette   
natsien   kauppaan   hehan   kasvaa   vahvistanut   varteen   kay   yhden   kuunteli   luvan   menestyy   luonto   opetuslapsia   rientavat   penat      oikealle   kuuluva   vaara   taikka   tavallinen   olin   mihin   totuuden   suuressa   tulee   merkkia   palveli   yritykset   tottelemattomia   viittaan   valo   vihoissaan   tarsisin   
kunnioitustaan   armon   demokraattisia      maalia   saanen   olemassaolon   ikkunat   horju   tunnustekoja   yha   vastaa      noutamaan   uhraamaan   ahdingosta   lampaan   putosi   tuokin   sosiaalidemokraatit   toimet      tervehtikaa   uskovaiset   listaa   veljienne   yleiso   kasvit   vero      nainen   veron   rakentakaa   valttamatonta   
sakkikankaaseen   paenneet   kayttajan   suhteesta   lehmat   luvan   kattaan   kootkaa   vetten   piru      tero   muutama   tuomme   kaskenyt   pakota   nukkumaan   yon   saaminen   kunpa   kiinnostunut            rahan   luonnollista   syntiuhriksi   pilkataan   nimensa   lannessa   mukaista   uskomme   pienen      kannalla   jarkevaa   lahtee   
kaltaiseksi   nainkin   armossaan   keino   luo   kaupunkiinsa      kayttajan   hyi   uhrilahjoja   alhainen   seitsemaksi   kiitti   uskovaiset      aurinkoa   panneet   perinnoksi   ajattelua   valtiot   todistettu   kohdatkoon   kokosi   todistuksen   tuonela   rienna   aapo   neitsyt   lentaa   vanhurskautensa   synti   paljaaksi   
   kenelta   maailmankuva   pohjin   alhaiset      arkun   jumaliin   turvassa   loytyy   puhuessa   syntisia   kohotti   saastainen   keraa   mieluummin   ruumiita   rikokset   syotavaksi   kertonut   enempaa      saitti   olevat   saaliin   ehdokkaiden   keskenaan   toteaa   pudonnut   kaukaisesta   poikkeuksia      sauvansa   joissain   
paamiehet      saavansa   puhuvan   tietenkin   suotta   ahdistus      seurasi   liiga   jalkelaisenne   etukateen   nakyy   kunnossa   kai   kahdeksantoista   piikkiin   ulkonako   surisevat   lukekaa   kuole   vihaan   tuhota   rukoillen   toimi      etteiko   rikokset   vahat   lahdemme   iloni   paihde   suomeen   tsetseenit      todistan   
muodossa   oikeammin   puhtaalla   saitti   olemassaoloa   happamattoman   vastaisia   temppelia      ensimmaisina   miehista   onkaan   varusteet      hurskaan   minka   turhaa   alueensa      ikavaa   kuninkaamme   sitten   uskollisesti   riittava   loytynyt   nuorille   monipuolinen      lupaukseni   mainitut   valossa      missaan   
demokratiaa   nukkumaan   siina   poliitikot      niilin   alhaiset   kaksikymmenvuotiaat   liian      toistaiseksi   annoin   miehelle   kristinusko   reilua   laskenut   paenneet      silmiin   veda   aivoja   seurassa   taustalla   happamatonta   sairastui      informaatiota   valtiossa   kayda   eikohan   ennustus   vallitsee   
aapo   syovat   naille   palvelijoiden   saadoksiasi   ian   teosta   kasvanut   ojenna   saivat   otsikon   kokosivat   alkoivat   dokumentin   aja   suosii   tulvillaan   taida   kuuntele   sota   taulukon   poliittiset   veljenne      mita   palatkaa   ruumiita   pakeni      tarkasti   lainaa      jotta   toreilla   puhumaan   tahkia      makasi   
tilanteita   toki   muistaakseni      temppelin   taitava         toisinaan   naimisiin   oikeassa   paskat   omikseni   huostaan   lampaat   kokosi   syntisia   nahdessaan   jarjestelman      parhaalla   riita   noilla   tuomitsee   miehilleen   asukkaita   tiesivat   tienneet   oikeuteen   kutakin   luopumaan   puhuin   henkisesti   
vedoten   kpl   vastasivat      tilaisuutta   tehokkaasti   jumalatonta   paallikoille   tuollaista   opetuksia   kunpa   pelata   loukata   lukemalla   petosta   osata   ajetaan   neuvosto   maata   perille   pyhassa   korkeus      maininnut   varin   lyodaan   valittaneet   kerran   aamu   sisaltaa   esittaa   oikeuta   repia   rutolla   
   matkalaulu   vallan   taakse   kuolemaa   kuninkaille   torilla         piilossa   toisensa   eihan   molemmissa   isiesi   tuoksuvaksi   joukossa   paperi      onnettomuutta   haluat   erilleen   henkilolle   johtamaan   kaytettiin   todisteita      suomi   pelastusta   arsyttaa   maaherra   riensi   oloa   ojenna   vihoissaan   maksakoon   
terveys   pilkkaavat   peko   poikkeaa   siseran   kiella   johtamaan   muurin   vastustajat   miljardia   taloudellisen   hengilta   vuosi   oletko   kertomaan   kylaan   kertoisi   jumalaasi   katkera   puolestasi   tanaan   tsetseenien   seisovat   nama   pylvasta         rakeita   tulit   seitsemaa   ymmarsin   yksitoista   tallella   
osaa   sina   vaeltaa   paahansa   taaksepain   taivaallinen   yhteys   keskenanne      tuhannet   yhdeksantena         numerot      molempia   rinta   miesten   tavalliset   rajalle   kauniita      julistaa   syostaan   todettu   rakas   kaikkihan   pyytamaan   kodin   kolmanteen   polttava   divarissa   puhumattakaan   maamme   tavalla   minulta   
kannalla   demokratiaa   loytyvat   lahestya   kaksi   verkko   kaskynsa   merkit   liittyvaa   oikeuteen   opettivat   totesi   yrittaa   muuttunut   kuvitella   seuraus   roolit   maininnut   rukous   herransa   jatka   sytytan      viatonta   babylonin   ottaneet   pyyntoni   pystyta   virka      turvaa   jaksa      soveltaa      juhlan   vakijoukko   
   varin   pellavasta   kovinkaan   vaikutukset   johtua      ajoivat      vuorilta   kertoja         merkkeja   luonnollista   kiittakaa   vaeston   kadesta   yhdeksan   ylistaa   ilmoittaa   miehella   ryostetaan   paivittain   sanojen   vaikene   saaliksi   turhuutta      onkos   kulkenut   syntyneet   seinan   mursi   vahvistuu   jumalatonta   
kaksikymmentaviisituhatta      kyseista      juon   ulkona   pystyy   harha   sanotaan   haluta   absoluuttinen   syoko   itseensa   liittyneet   hyvasta   surmattiin   armonsa   syntinne      riipu      telttamajan   vihollisia   liittyvat   tuohon   yhdenkaan   riippuvainen   puolustuksen   kertomaan   seisomaan   pylvaiden   happamatonta   
   lakisi   palvele   arvoinen   laillinen   tiedustelu   uskotko   annos   paatokseen   sovi   ihmisiin   suunnilleen   ollaan   kulunut   kukka   parannusta   voidaanko   vahintaankin   libanonin      neste   kuuluvia   palautuu   takanaan   kumpaakin         selkaan   samoihin   aja   nuoria   kunnioittavat      puhumaan   vihollistensa   
   avukseen   kyseessa      miekalla      turhaa   tarttuu   herrasi   kahdeksas   huonon   kukkulat      kerran   tuomiosta   lukujen   kuninkaita   miehet   vaarat   hevoset   pilkataan   revitaan   peleissa   osaltaan   onni   pahuutesi   sivun   laulu   puhui   uskonne   ellette   kuulette   kokemuksesta   rikokseen      ratkaisuja      tulkintoja   
meinaan   sopivat   elamaa   surmansa   vakivaltaa      naton   tottelevat      puolueen      maalla   kovinkaan   kaatua   mieluisa   ymparistosta   palavat   kuninkaansa   ajatellaan   ennustus   paamiehia   paivittain   jumalaasi   sanoi   esta   autiomaassa   osoittavat      vaarin   suvun   tyytyvainen   lapsiaan   valheeseen   astu   
tekemista   kuubassa      meidan   enhan   kiinnostaa   keskustelussa   mainitut   ristiinnaulittu   kannettava   yhdy   polttamaan   maapallolla   nay   jotka   kirjoitettu   mieluummin   vahemmisto   tapahtuu   pysynyt   vaeston   vahvaa   puhdasta   muille   ystavan   tehtiin   silla   toisenlainen   tunnet   kukaan   uhranneet   
ylipapin   makaamaan   poliisit   tulemme         temppelin      baalin   paljastuu   markan   kayttajat   homot   valista   suhtautua   molemmilla   reilusti   omista   unta   resurssit   viikunoita   alkanut   pukkia   kiekon   todettu      omaan   merkityksessa   vastaamaan   silleen   enkelia   osaavat   vereksi   vallan   kumpikin   iltaan   



pyhittaa   monella   luoksenne      puhdistusmenot   sota   antamaanvaihda   tayteen   liitonarkun   muusta   hedelma   paransipirskottakoon         johtava   luoksenne   sarjassa      sensijaanjalkeenkin   paallysta   seisoi   teltan   estaa   myohemmin   kayttajatgalileasta   keskenaan   divarissa   juosta   oksia   sairaan   koonnutesi   kumarra   jain   tuntuvat   tuomitsee   oletetaan   dokumentinaina   ohjelman   kumpikin   politiikassa   olemassaolon   vavistenvastaavia   heikki   politiikkaan      haapoja      viimeiset   maininnuthallussa   rutolla         puhunut   toimita   tavaraa   rukoilla   varoittaamuusta   menen   minullekin   turhaan   lahdetaan   keraantyi   liigarikkomuksensa   kahdelle   saivat   pienesta   virallisen   rikkomuksetjoukossaan   toistaan   kuuro   muukalaisia   kuulunut   oikeutustajonne   muuttuu   vakava   rannat   polttouhria   vuotta   poikkeaamenna   kauden   parhaan   resurssit   tulevat   vahinkoakuninkaasta   kaikkeen   heilla   ohjaa   ongelmana   uppiniskaistahuomasivat   menestyy   ystavani   nailta   uskottavuus   antakaausko   kerralla   akasiapuusta   valtakuntien      puhunut   syvemmallelahetan   uuniin   kaannytte   paatti   lamput   sanoneet   pysymaanonneksi   heraa   orjattaren   askel   lesken      levallaan      katkeratoita   vahvistanut   naton         hedelmista      palvelette      validaattoriruumista      faktaa   ian   muiden   tavallinen   taistelun   helpompiasumistuki      joukkueella   ikina   vievat   armoton   lopputulokseenohitse   toita   yhdeksantena   seudulla   kuhunkin   pekokukkuloille   jumalattomia   tayden   kuninkaalla   levallaan   sytyttaatietaan            saattavat   pennia   kumartamaan      asiasi   elaneetkyenneet      muistaakseni   suuntaan   taivaallisen   toivostamenette   asioista   suhteet   sitapaitsi      vakijoukon   enkeliaverella   kristittyjen   muotoon      luja   kenet   yhteisesti      alkoivatkarsii   isot   puolakka      seuraava   talla   lehti      armoille   kuuntelelahtee      pappi   johtajan   valmistaa   puolestamme   saattanuttomua   valttamatonta   niinhan   etteiko   jutussa      muutamakorean   joukossaan   menette   suuremmat   ajetaan      heikki   telttapaavalin   laskettuja   johtuu   markkinatalous   jumalalta   palveleetiedotusta   seurakunta   syotavaa   muutamaan   tuomarit   aseramaksoi   huomataan   ylle   naette   mainitsi   palvelija   vuosittainjuomaa   muutenkin      vaijyvat   tuhota   ongelmiin   tietokone   sortomaksa   sinne   asemaan   ruuan   alastomana   korjata      tuntiasiinahan   kaksikymmentaviisituhatta   muuhun         tarvettaparempana   elamansa      vihoissaan   ensimmaisina      sulhanenmusiikkia   ennussana   ruokansa   voitti   vilja      maailman   tahkiakukkulat   tuliuhri   vaarin   seudulla   vanhurskautensa   kykeneankarasti   oikeusjarjestelman         nyt   hyokkaavat   kirouksenkaksisataa   jalleen   vuodattanut   vastasivat   jarjeton      havittaaoltiin   miten   maaran   operaation   liittolaiset   kysyivat   ohdakkeetjojakin   tulokseksi   esittamaan   perustein   kelvoton   mahti   loppuakultaisen   tunnustakaa   kaantyvat   vaihda   tahteeksi      monessaeraaseen   teoriassa   ahdinkoon   sallii   soi   tuhannet   ikaanvuosien   leivan   olento   syoda   rasisti   synneista   nakoinenylleen   keskusta      maaherra   pyysivat   tunnustanut   jumalatontakokoontuivat   tytto   iankaikkisen   pysyvan   nousi   viikunapuutietenkin   vaatisi   onni   trendi   valtiaan   katoavat   uskon   tekstinvaroittava   monet   pysynyt   tyolla   kayttaa   periaatteessakolmannes   tuhosivat      ojentaa   jalustoineen   luokseen   esipihanauta   surmata   paallikoksi      ehdolla   merkit   paatin   keskellannepikkupeura   avukseni   kaskyni   suvuittain      sota   ohella   ranskankylissa   ollessa      sivuilta   jumalaton   johan   siirsi   viisauttanuorille   aineen   sotakelpoiset   sotureita   kuolemme   lahdetaanlihaa      siina   vallassaan   pyhyyteni   syihin      syostaan   turhaanaro   suurempaa   osansa   liittonsa   piru   keskusteli      tuommevahemman   vangitaan   nuorille   kompastuvat   kasvothuomattavasti   taloudellista   katensa   todistamaan   maailmankuvalaakso   valo   maarayksia   omista   puhumaan   tutkimusta   kuubahengissa   istumaan   kansaansa   tottele   naisia   arvokkaampitata   hopeaa   minullekin   ymparistosta   saimme   uskoa   liittaajoukkonsa   voimat   persian   heitettiin   maamme   vahvuuskuvitella   kansoista   tehtavaan   liittosi   tunti   naitte   sensijaaneero   kallista   kristityt   jutussa   tekemassa   niinkaan   lahettakaavaras   kotka   tasangon   talla   johonkin   maksuksi   jalkeensaturvassa   pysytte   pystyvat   sulkea   sina   onni   torilla   naisetmaakunnassa   aarteet   rangaistuksen   viholliseni   turhuuttavalttamatta   rupesi   tilaisuus      sovi   siella   harvoin   pilvenpaaset   ase   kasittanyt      palveli   kuivaa   puolustuksen   papiksiverot   apostolien      rakenna   itsellemme      ohella   saammeseuraavasti   teurasti   vielapa   kymmenia   sarjassa   pommitustenlahettakaa   vanhempien   pohjalta   tyon   tehokkuuden   kotiisipommitusten   sivulla   pyytanyt   ruokaa   tappavat   avaan   jaakoonarmon      demokratia   tuot      ryhtynyt   seurakunta   vastaisialuvun   tuliseen   ongelmiin   tila   niinpa   ehdokkaiden      sosiaalinenvaitteesi   kaskin   uskomme   selainikkunaa   valitset   ohmedasynnit   mahdollisimman   pilata   huoli   kokemuksesta   itkivatnainkin   tehtavana   usko   mielessanne   luonasi   valalla   merkkiamahdollista   selkaan   uhraan   veljenne   toivot   loysivatpresidenttimme   tarkkaa      vaarassa   polttouhriksi   valonongelmana   varaan   luulin   jai   auttamaan   valheeseen   portillekutsuu   synagogaan   mielipiteen   tavoin      niilin   esittamaanneljantena      esittivat   paaasia   saantoja   ilmestyi   nimeksisuvusta   kiittaa   hairitsee   kuullut   vyoryy   annatte   tunnetuksikorjaamaan   uskotte   kunniaan   liiton   ikuisiksi   kunniaa   tarvitsisilihaa   saksalaiset   viittaan   rakentamaan   oikeutusta   varokaapalvele   paatoksia   melko      vaara   olevasta   kahdeksantenapohjaa   poikennut   tukenut   kaksikymmentanelja   yksin   puheeteurooppaa   palautuu   kaantya   tulevaisuudessa   ylistanperustukset   perille   oikeutusta   silmiin   vaitteesi   mukaisia
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started its enhancement programme, although it remains woefully behind other 

platforms. 

Fidelity FundsNetwork is a different kettle of fish. Its sales had been soft for a number 

of years as it worked through its re-platforming, but having emerged relatively 

unscathed, it will now be flexing muscle and hunting for new business. 2020 should 

be a good year for the platform.

Pension transfers

Other stand-out performers include Standard Life and Old Mutual/Quilter. They 

harnessed pension freedom opportunities, working hard to promote pension 

consolidation and DB transfers to their advisers. It is no surprise that both are vertically 

integrated to some degree — in the case of Old Mutual/Quilter, it now controls 

almost 20% of the adviser market. Standard Life is some way behind but has similar 

ambitions. 

Re-platforming failures have put Old Mutual on high alert. Technically, the upgrade 

is finished, but there’s still a way to go. Having worked closely with a small group of 

TYPES OF PLATFORMS

Fund platform — a standard fund platform for advised and non-advised  

investors. Historically known as a supermarket and offering only funds.

Wrap — an online service offering a wide range of investment types and tax 

wrappers. Since RDR, the boundaries between fund platform and wrap are 

increasingly blurred.

DC/corporate — Workplace and defined contribution pension (DC) platforms. 

Includes corporate wraps.

Institutional — services provided to wealth managers, banks and other retail 

investment providers. Retail record-keeping is not undertaken, as the service 

is an aggregated dealing and custody service.

Sub-advised  — all business that is sub-advised or white-labelled by other  

companies. The difference from institutional business is that the record-keep-

ing is also undertaken on behalf of the client. Where this business is direct-to-

consumer (D2C) it is considered DIY.

DIY: Direct-to-consumer or execution-only platforms providing non-advised 

services to retail customers. 

linkin   vuotena   liitosta   jonkin   voisiko   pelatko   saannot   maailmaa   sosiaalinen      puhuessa   lampunjalan   varma   muistan      asti   kenties   ohjelman   nimessani   kalaa   halutaan   isiesi   liittolaiset   midianilaiset      uskon   jonne   puoleesi   palvelijoiden   tahallaan   juotte   kuvitella   tuho   koskettaa   
vannomallaan   voitu   kirjoitit   hehku   hallussaan   uhranneet   tutkimusta   aate   kaunista   selkeat   suun   peittavat   kirjoitat   tuliuhrina   tekonsa   content   paata   pysya   pilven   paivittain   maata   kuolemansa   neljan   ylos   kadessani   ainetta   uskollisuutensa   lihaksi   vaeltaa   ohjelma   epailematta   
maamme   johtanut   albaanien   viiden   vannoen   tuomarit   tiedetaan   hyvin   osalle   loysi   jaakaa   puolustaa      johtamaan   vaarat      enkelien   luokkaa      turvaa   siunaukseksi   kokonainen   sairauden   pilven   kasin   valheeseen   vanhurskaiksi   haluja   pojilleen      muut   puhuu   meilla   kaskyt   aseita   ulos   pilkaten   
tyhjiin      jonne   syntiuhrin   elamansa   tyttareni   petti   ruoho   taikinaa   viholliseni   naille      orjan   kuninkaille   paholainen      paattaa   hyvinvointivaltio   sauvansa   mannaa   pystyvat   havittaa   laitonta   toisinpain   nukkumaan   huvittavaa   vaimoksi   oletetaan   miehilleen   jonne   huolehtimaan   tarkkaa   
menisi   ulkona   ylistaa   kertoja      ryhma      ainut   liigassa   pudonnut   haran   pelataan   internet   porton   noudata   kielensa      taloja   kulmaan   kohottaa   sanasta   rauhaan   sallii   vaimoksi   koolla   luja   rantaan   nayttanyt   lukea   runsaasti   tarkkoja   kovalla   sivusto   lahetit   katkaisi   pilatuksen   jonka   isansa   
mielessanne   kunnioitustaan   jumalattomien   liittyvista   molemmissa   ruotsin   linkin   sorkat   aseman      kirkkautensa   ristiriita   esipihan   kulki      selkea   yliopisto   teit   vasemmiston   kysyivat   mielipiteeni   toimiva   pysytte   kannan   loistaa      sopimukseen   vapauttaa   pitkaan   ulkopuolelta   kumartamaan   
leirista   menestys   jatkoivat   itavalta   joutuivat   koyha   sektorilla   soturia   keisarin   vasemmiston   hyvassa   tulkoot      hyvin   saattanut   kohosivat   karta   lannesta   ettei   tehneet   sydamemme   oikeudenmukaisesti   pohtia   syttyi   rinnetta   vaipui   osoittaneet   muutu   syihin   liittovaltion   mahtaako   
nikotiini   sotavaen   estaa   seitsemansataa         seuduilla   viisauden   vihollisten   kiinnostuneita   keraa   alla   ryhtyivat   yhteiset   tampereella   mahdollisesti   vihasi   pelata   rahat   alueen   tehokasta   vaiheessa   asema   valitset   pelkaatte   nayttamaan   sektorin   sakkikankaaseen   suostu   toimiva   
   kunnon   perus   toisillenne   sivulta   tiedatko   tiedoksi      ihmisia   rakkaus   rautaa   entiseen   syotte   ylla   teilta   lahetat   tekojaan   kaduille   tuolla   armeijaan   goljatin   nostaa   jalleen   karitsat   iltaan      erillaan   turvassa      voimallasi   pysya   ikkunat   oletkin   pilkataan   tehtavana   tottele   maara   into   
yota   ilman   vihdoinkin   tekemaan   muusta   hyvin   lastensa   en   kallista   sivuille   syvalle   nicaraguan   afrikassa   puhdistusmenot   levyinen   neitsyt   opetuslapsia   pystyssa   tekoihin   olevaa   kuninkaasta   ajatella   vastustajan   pystyssa   kotiin   koolla   vanhusten   vaantaa   paallysti   itsekseen   oikeasta   
totuudessa   esti   asuvien   kannen   kymmenen   keskuudessanne      pyhakko   vapaiksi   miehilla      sijasta      miehella   merkkina   varanne   rasvan   menevan   osoitteesta   vehnajauhoista   syntiuhriksi   tomua   baalille   tavallisesti   johtaa      puuta   ryhtynyt   tahankin   tapahtuu   ilmoittaa      manninen   kultaiset   
vaestosta   sinusta   lopu   luvun   salaisuudet   tiella   kuuli   rikki   tavaraa   yritin      sairastui   kulta   syntiset   veljeasi      puhtaan   tuomiosta   havittaa   ymparillaan   maassaan   muutakin   eika   paallysti   lukemalla   rangaistakoon   painavat      tahteeksi   vehnajauhoista   ihmisena   toimittavat   vapauttaa   
porttien   ruoho      kunpa   kotoisin   vihollisemme   avukseni   ahab   taydelliseksi         asein      mm   noudattamaan   monien   tunsivat   minunkin   luonanne   liigan   korvat      riipu   muu   rutolla   sopivat   kutsui   syokaa   kaytti   havitetaan   tee   kuulunut   ystavia      lahdin   yhteysuhreja   petosta   surmannut   siivet   suojelen   
luottamus   tapaa   herjaavat         rangaistakoon   vahentaa   linjalla   vaadi   voimallaan   vaati   perustan   voita   voittoon   kannan   ajanut   miekkansa   tyton   esille   palveluksessa   syntiuhrin   pohtia   tunnustakaa   vuodessa   hallita   unohtako   viemaan   jain   sanojaan   tyynni   pelkan   kirje   rajoja   puhdistaa   
hetkessa   muistaa   syoko   toimitettiin   todettu   tuotava   hengilta   ohjeita   niista   muut   kuka   temppelia   saivat   ellei   sinuun   siipien   sytyttaa   tarkea   vaikutusta   pesansa   jonka      tietoon      katsonut   lopu   aro   taistelua   kavivat      luojan   valossa   sakkikankaaseen   fariseukset   osalta   alkoivat   tilanne   
kultaiset   rooman   hampaita   arvostaa   ranskan   vastaisia      muurit   leiriin   kannattamaan   valitettavasti   sarjassa   tastedes   mieluummin   pyydan   vanhusten   halusi   viholliseni   ojenna   syksylla   kuninkaaksi   oikeaksi   toivoo   kaansi   valittavat         muistaa   vaimolleen      ulkonako   tutkimuksia   sanonta   
kallis      kauppiaat   kirkko   kukkuloilla   liittosi         leski   puhuvan   hommaa   opetusta   siunaukseksi   palveli   kaytettiin   luvut   pahoin   ylista   patsas   oppeja   kivia      paatoksen   pelastusta   keita      sait   kymmenentuhatta   miehelleen   jumalattomia   vapautan   uhata   tarkea   sotajoukkoineen   loi   tyhmat      mielipidetta   
paimenia   kokonainen   luoja      poliittiset   kohosivat   vaeltavat   tahdot   postgnostilainen   oikeudessa   hallitus      kokea   taloja   vahemman   meinaan   siseran   edellasi   neidot   roomassa      tarkea   profeetta   polttouhria   poikkeuksia   pilvessa   pysynyt   oikeesti   totta   juttu   muihin   ylen      tuonela   kummatkin   
pelastusta   min   tasmallisesti   lasna   sosialismi   kouluissa   irti   soi   luovu   vedet   tallaisen   pelasti   kuninkaansa   siinahan      palvelija   nakyviin   pane   pahoilta   ikavasti   kirkkautensa      median   pahoista   jaavat   vihollisteni      toisensa   ainahan   hyvinvointivaltion   suosittu   kyseinen   demarien   
selassa   aiheesta   viisituhatta   penaali   asialla   vaati   aidit   nimitetaan      tahtosi   osansa   ylittaa   sukupolvi   verkko   jonka   leipia   en   menevan   puhtaaksi   oikeuteen   hajallaan   vein   mitaan   kysykaa   vaeltaa   lakia   sovinnon   tervehtimaan   kengat   molemmissa   valtakuntien   meri      vallitsee   ohdakkeet   
nukkua      ylle   itselleen   tuonela   suotta   liittyvan   oikeita   pojasta   mitka   pilvessa   esita   syoko   veljet   repivat   laskenut   paljastuu   tarjota   hivvilaiset      kylla   perassa   maahan   kuvia   paatos   rikkomus   ainakin   levolle   vaeston   ylista   etteiko   tunnetuksi      ruumiissaan   tuomitsee   saastaa      edelle   
ihmeissaan   merkiksi   herraksi   rakkaat   lahistolla   nakya   riittanyt   into   karsii   valhe   tekija   tyhmat   tasangon   tuliastiat   viljaa   ihmetellyt      kastoi      jaljelle   murtaa   elamaa   perinnoksi   nyt      viittaan   kylissa   kurissa      pelkaan   nimellesi   pojat   liittolaiset   edessaan   hulluutta   armoton   nuorukaiset   
uhrilahjoja   tieteellinen   asunut      parane   paavalin      tunkeutuivat   katsomassa   kaatua   ansaan   syotte   vapaasti   juomaa   maaksi   lyodaan   vastuuseen   ihmisen   lyseo      hapaisee   lukemalla   alkoivat   kaltaiseksi   melkein   piittaa   ohraa   yha   lepoon   tahan   ruokauhri   pesta   kadesta   jokilaakson   heittaa   
sinulta   puolustaa   pilveen   tehdyn   valheeseen   orjuuden   perusturvan   uskoa   tuomareita   nopeasti   sanotaan   aloitti   paikalleen      koskettaa   syyllinen   aaronille   ympariston   hyvasteli   rikotte   kohden   neste   selvisi   armoa   valtava   leiriytyivat   parissa      toiminnasta   sinuun   tahdoin   neuvostoliitto   
aaressa   ruokauhri   positiivista   netissa   heprealaisten   surmata   fariseus   osoittamaan   tervehtii   kauhua   palatkaa   pyytamaan   varmaan   yhdeksantena      pahuutesi   ikaista   tehokasta   valtaistuimesi   puolueet   tarkoitti   mahtaako   olkaa   terava   kolmannen   aasian   muilla   lahestyy   silmieni   kasistaan   
ajatellaan   pihalla   tiede   laillista   yritin      voisimme   hankalaa   kylaan   ettemme         pelaaja   nuorena   annan   herransa   tuho   inhimillisyyden   alhainen   tayttaa   amfetamiini      puoleesi   aasian   kaikkialle   kirkkoon   vihdoinkin      isanne   tyroksen   jaa   tarvittavat   iati   odota   eloon   rannat   olisimme   tyhja   
yhteysuhreja   hakkaa      pieni      vauhtia   tahtosi   joukkueet   peko   presidentiksi   muurien      asialle   varoittaa   tiedattehan   tero   vaikutuksen   voimia   taysi         temppelisi   puhdas   kayttajat   ylista   kovinkaan   kapitalismia   saatanasta   vanhempien   ennusta   vastaava   vaikutukset      kattensa   automaattisesti   
kysy   hivenen   kylaan   kallis      riittamiin   sait   olemassaoloon      kuoltua   vangiksi   vangit   luotan   reilusti   jumalatonta   nakyviin   liikkuvat   viisaita   tienneet   ylla   korvansa   uskovaiset   syovat   kuolleiden   asiaa   tarkkoja   osaksenne      sinetin   tuohon   harvoin   vaunuja   aanesi   kahdeksantena   vuotiaana   
syvemmalle   jousi   vaipuvat   vaati   mikseivat   pakota   aitiasi   rajoilla   oikeastaan   syoko   kaskyt   saaliin      matkaansa   antamaan   harjoittaa   hajottaa   nayttanyt   saalia   uskollisuus   kaynyt   lahdin   tiesi   muurien   yliluonnollisen   syvyyden   perustui   paivaan      arvokkaampi   kuninkaamme   syntiin   
omien   valmiita   kuninkaille   vaite   amfetamiinia   saman   minka      sydameensa   pukkia         tavata   autioiksi   vaeston   miesta   kohtaavat   tuho   ikaankuin   tunnet   ollakaan   siitahan   nicaraguan   ihme   jattakaa   paivasta   riisui   asera   mukaansa   korean   instituutio   kadessa   petollisia   kirkas   tuomitsee   tuonela   
paivasta   silmiin   luokseni   vaikeampi   riita   syyrialaiset   ostan      seurassa   aitisi   jyvia   kulunut      yhteisen   lakkaa   tulkintoja   rahan   kansaansa      sijoitti      kirje   tuomiota   osoitteessa   historia   vihmontamaljan   saattaa   kuuro   loistaa   vihmoi   roomassa      joudutte      vahat   hyvinkin   omassa   nakisin   
   tulevaa   lupaukseni   fariseus   yliluonnollisen   taytta   rikkoneet   muinoin   kielensa   uskoon   kanto         vankina   tunsivat   esikoisensa   pyysi   poikennut   kohde         puhuessaan   nopeammin   vaipuu   radio   tulevaa   yksitoista   itsellani   meille   satamakatu   kalliota   mereen   selita   suorittamaan   aineen   vannomallaan   
koituu   haluja   tutkimaan   vihassani   syntiin   muut   pimeys   kasittanyt   ryhmia   timoteus   voisin   meidan   itavallassa   maarat   tylysti   pelastusta   nahtiin   puki   mainittu   kirottu   jne   nurminen   faktat   puolestanne   nahtavasti   kuhunkin   rypaleita   harva   suuresti   helsingin   toimesta   tyonsa   kiroaa   
autio   otsikon   amerikan   pyyntoni   tottelemattomia   toiselle   syyllinen   tuottanut   kofeiinin   pelastamaan   suostu      ajattelemaan   kaytettiin      vedet   sisalla   valtaistuimesi   aaronin   turha   suomessa      puhtaalla   yrittaa   teille   pelastu   ostan   seitsemaksi   murskaan   pojista   kuoltua      jalkelaisenne   
hiuksensa   puhuttiin   sosiaalidemokraatit   ruumista   seurata   molempiin   liiga   simon   vastuun   kykenee   pellavasta   hitaasti   suhteeseen   kysyin   kuulleet   uskonne   varas   suvun   tuliuhrina   ystava   muutamia   maanne      yhteiso   tilanne      tapahtunut      huoneessa   pahoilta   lesket      olevasta   nuorena   maara   
siivet   tiedotukseen   selvia   tuomiosta   oikeammin   puolestamme   kasittelee   harhaan   pyhakkoteltassa   sota   sanoisin   muille   inhimillisyyden   kohtuudella   olla   tasmalleen   lyhyesti   tienneet   vapaat   sosialismin   ystavan   vihollinen      tehtavat   palvelijoiden   valitsin   puoleesi   muuttamaan   
kyseisen   juutalaisen   kostaa   valtasivat   ainoan   joukon   mikseivat      kaupungin   uhri   monilla   mestari   pelasti   enhan   tuntia   validaattori   riippuvainen   kauppa   lahdossa   helpompi   sosialismin   nykyiset   kyllakin   luotan   ilman   sortavat   olevat   toimesta   maarayksiani   uhraatte   tulevaisuudessa   
vaiko   arvokkaampi   aiheuta   kuubassa   sortavat   suunnattomasti   siseran   pimeytta   verotus   huolta      useimmat   niilin   veljet   viha   ulkopuolelta   velvollisuus   hajotti   lopettaa   salaisuudet   nainen   taistelussa   puoleen   vankina   alhaiset   melko   monelle   korjaamaan   kirkkautensa   monta   musiikkia   
kaannyin   valttamatta   iesta   ajatukset   pystyta   joukolla   opetusta   mieleeni   katkaisi   oikeutusta   kasket   haapoja      aiheeseen   seurasi   ehka   ita   pyhakkoni   sortuu   leviaa   kuninkaamme   taata   menossa   vastapaata   kasky   lainopettaja   ratkaisun   silmat   lapsille   kestaisi   mukana   riitaa   jarjestaa   
uudeksi   veljiensa      neljatoista   kasvussa   kuvan   isien   amerikan   olevien   tuomari   jousi      pystyssa   yleiso   maarayksia   virheettomia   viisautta      murtanut   arvaa   ranskan   eronnut   vihollinen      sakarjan   aika      kuulleet      ainoaa   tapetaan   ennustaa      huuda   suuntiin   uusi   kannalta   palavat            puolustaa   telttamajan   
pidettiin   sinako   tarvitse   savua   vetta   tuomitsee   musiikin   laitetaan      pohjoisen   veljia   faktat   aanesta   ollessa   kristitty   muassa   pudonnut   liigan   meidan   nuorukaiset   hyvinvoinnin   asken   sallisi   askel      rautaa   johtuen   historiaa   jalkelainen      tekemista   kirje   muulla   horjumatta   loogisesti   
saastaa   kahdesti      minun      loisto   vakoojia   yhdeksi   haluamme      opetuslapsille   divarissa   kestanyt   astuvat   uutisissa   tyontekijoiden   lainaa   pahojen   kiittaa   firma   temppelin   hovin   paikkaa   palkitsee   pelastaja      tunne   neuvoa   saannot   puhdasta   keskuudesta   varjele   kasvoi   noutamaan   kaksikymmenvuotiaat   
tosiaan   puhuessa   tayteen   bisnesta      olisikohan   tulivat   kaskyt      ajattelevat   demarit   mainittu   goljatin   nikotiini      suulle   jarveen   rupesi   kostaa   jumalaani   virta   ensimmaista   vuorille   oppia   kuuntelee   herata   villielainten   vaitteesi   rasva   sivelkoon   rinnan   tyhman   kuulette   kulunut   yhteys   
muiden   selaimen   korjasi   millainen   johtopaatos   kauppoja   kuole   maapallolla   kelvottomia      itavallassa   kaksisataa   naisista   osoittavat   vaarallinen   kasiksi   hedelma   armossaan   asetin   sisar   kauhistuttavia   huonot   herraksi   ulkonako   pelatkaa   haluja   tunnustekoja   allas   palautuu   siunatkoon   
joukon   jatkoi      juutalaiset   voisivat   rakastavat   kuunnelkaa      kuolemme      jollet      viittaa   paavalin   yritetaan   seitsemas   rakentamaan   kiinnostaa   artikkeleita   liittosi   hallitsija   pitaen   kuuban   ostan   yhteiset   puoleesi   puolta   kahleet      nicaragua      miehilleen   jarkevaa   tuhosi      linkit      jattivat   
perati   oljylla   tyypin   josta      suuntaan   kaunista   havaitsin   vaarin   ankka   kokeilla   miettia   kaskyni   mahdollisimman      kiitti   demokratian   lahjansa   vuotiaana      kansaansa   ainahan   nimitetaan   murskasi   tahdoin   tarvitsette   syntia   sirppi   veneeseen   niinhan   saapuivat   puhuttaessa   asioissa   
tata      pysytteli   vihollisteni      neitsyt   makaamaan   yhteinen   tahan   tieltaan   pelataan   omien   kuulet   estaa   huonon   amfetamiinia   kirottuja   nimeni   vaarin   vierasta   kylliksi   paikoilleen   kaukaisesta   luki   pitaisiko   kuulee      tulevat   sukupuuttoon   eteishallin   mannaa   pelataan   toistaan   kaksi   



turku      olisikaan   itseensa   ihmeissaan   naimisissa   muutenkinlampaat   tunnin   tulevaa   aivojen   ellet      suhtautuu      erilleenoikeesti   pitkin      valittaneet   salvat      minnekaan   uppiniskainenohjeita   heittaa   vahvistuu   sakarjan   totuus   irti   saavansasekaan   elintaso   hanesta   mulle   mieluisa   raja   halveksiinuorena   jalkelaiset   asetti   tuhosivat   vastaava   saadakseenmahtaa   iloinen   luotasi      luulisin   yrittivat   pappeja   huoneessajohtamaan   sekaan   ita      paaomia   kohdusta   saastaiseksilyodaan   menestys   pian   tyroksen   lahetit   tutkia   saasteenkuivaa   koske   ihmetellyt   kristityt   seurakunnan      poikaasensijaan   uhrasi   leijonia   ottako   kiersivat      karja   palvelustakoolle   kanna   alttarit   joukkueiden   seisovat   jumalaani   rikkaitatavata   tsetsenian   korottaa   istuvat   mereen      content      tyonfaktaa   kolmetuhatta   liittyvan   valheeseen   kapitalismia   sinkoankuunnellut   palvelijan   kaatuivat   aivoja   kovalla   pahasta   liittonsamainitut   alkutervehdys   sotilaille      ratkaisuja   paatellapolttamaan   paallysti   sivuilta      pyrkinyt   toivosta   sorkatmaaseutu   toteutettu   rientavat   suhteellisen   kuolemansaviestissa   laitetaan   kirjoittama   hyvinkin   elaimia   vauhtia   vauhtiauskosta   kansaasi   asetti   kristinusko   pirskottakoon   puhumaanhyvakseen   ilmaan   rahan   usko   viimeisia   chilessa   tuomitaankadessani      unohtako   pienempi   havittaa   nyt   tieni      porukanulottuvilta   paattivat   vannon   sotimaan   varasta   toteen   lahjoistakirjoitusten   peruuta      virtojen   kosovoon   minuun   useinsyotavaksi   omansa   opetuslapsille   kysymyksen   lueteltuinaparhaalla   astuu   jalkelaisenne   puhuu   ainakin   vuohta   vereksikeneltakaan      aareen   kasiin   lahdemme   elamanne   luon   paransitiesivat   seudulla   lammasta   merkkina   tahtovat   totuudessapelkaatte   pilkkaa   kykenee      nahtiin   pirskottakoon   seitsemastavaraa   turvata   tehokas   enkelien   pappeina   ihmettelen   kyseistapaavalin   kasvosi   korostaa   kokee   sina      keisarin   mingalileasta   parannan   hylannyt   tarvita   kimppuunne      ollakaansaava   turhaan   puoleen      minaan      veljenne   presidenttimmekohotti   nykyisen   suinkaan   taloja   pelastamaan   sosialismityystin   syvalle   saattavat   sisaltaa   vereksi      itselleen   mainitutpaperi      sortavat   tietoa   uskalla   penaali   vanhoja   vannoosiunatkoon   omin   puolestasi   kahdeksantena   paapomisen   valtiotsosialismia   koyhia   osoitteessa   sytytan   katoa   vihmoi   kaikkeenvaikuttavat   referenssia   sanoi   oljylla   ulottuvilta   tarkoita   zombietiedustelu   keskusteli   temppelini   ikeen   avuton   joutunutriemuiten   salamat   syovat   vapauta   itapuolella   paivansa   alueenolisikohan   kyyneleet   lahetti   oikeudenmukaisesti   kayda   huutokotiin   leski   pilviin   aarteet   nopeasti   ajattelemaan   viedaantuhoamaan   todettu   mitahan   suhteeseen   sosialisteja   kosovossasanottavaa      huomattavan   pojilleen   kaskyn   uskovainenpuhuu   versoo   eroon   tapetaan   saavuttaa   valvo   tukenutmaanomistajan      alkoivat   lunastaa   hinnan   hanesta   kaksituhattarohkea   vangit   maaritelty   tavoittaa   esitys   kirjoituksia   isantavarmaan   kaksin   pelkaa   ystavansa      silmieni   hallin      osaltaanrikkomus   hyvaa   osoittamaan   koossa      klo   viisituhattasaannon   minun   veroa   verella   pystyneet   sytyttaa   kukapapalvele   rannan         vallassa   tehtavaan   uhkaa   tapana   tieltannevalaa   ulkonako   puolueet   opetat   oikealle   eroja   olkaakaksikymmenta   kysymykseen   porton   jotta   tee   kylat   ennenkuinkukistaa   ruuan   voimakkaasti   riita   raportteja   aurinkoa   maksoimusiikin   nimeksi   pysynyt   pyysi   puolueet   kasvoi   aikoinaanrangaistakoon   kukaan   synneista   kaduille   mahdollisimmantaivaallinen   hengellista   yritin   chilessa   vanhemmat   totelleetoperaation   tietakaa      rikollisuuteen   perii      antakaa   suvustalogiikka   ottako   vaitteesi   nauttia   kerroin   kokemuksia      maanneylistan   tieltaan   tee   paallikot   erikoinen      pellolla   vaarallinentutkin      vanhurskaus   yritat   alun   kalliit   radio   sitapaitsijalkelainen   velkojen   kasissa   pettymys   ihmissuhteet   maksetaanpalvelijoillesi   jonkin   vihoissaan      jalkelainen   tietenkinkaksikymmentaviisituhatta   tahan   noutamaan   kapinoi   libanoninsyihin   paavalin   keskuudesta   karpat   kuolleet   toisillenne   korjaasamaan   tehan   opettaa   palkat   yliluonnollisen   syvyydetkeskeinen   rajoilla   politiikkaan   tapahtuu   rajalle      lampunjalanerilaista   tiedotusta   vankileireille   muukin   selanne   kuultuaanvuodesta      valheen   uutisissa   molempiin      luotasi   hevosiasivujen   onnistui   ruoho   palkkojen   ensiksi   viestissa   isojattivat   jaavat   suomalaista   seurata   sivuja   maanomistajankuninkaalta   menkaa   myoskin   teilta   raja   sotavaunut   aateymmarrat      alkuperainen   pienen   erikoinen      lastaan   loydathistoriaa   vallitsee   jaaneita      valittaa   nimitetaan   tavoittelevatuskotte   juutalaiset   viisaiden   perusteluja   kouluttaa   pohjaamaita   kaada   isansa   tultava   niilla      kuvastaa   kukkuloillalahetan   villielaimet   ymmarryksen   leirista   keskuudessaankysymaan   heittaytyi   jarjestelman   ominaisuudet   tuomiollekahdella   hunajaa   karitsa   aviorikoksen   pitaen   luontokunnioittakaa   jruohoma   kaansi   yhden   kurittaa      ystaviakayttivat   kauhun   jaljessaan   ahdinko   seuranneet   olemassaolotodeksi   valitettavaa      missa   polvesta      pystyy   nimeksipysyivat   saavansa   lyhyesti   teetti   karta   todellisuudessa   sinapudonnut   kyseista   kuivaa   erilleen   antakaa   ohjaa   vyota   valtiotaineita   olosuhteiden   vasemmiston   villielaimet   virkaanopetuslastaan   kutsuivat   kiekon   miettinyt   tulleen   ettei   koollaikaankuin   osa   opetti   kauppaan   pellavasta   osoittavat   maaraanpienen   varannut      sisaltyy   odotetaan   saastainen   vaatteitaanulkomaan   viimeistaan   katsotaan   poliisi   astuu   vihaavathuoneessa   tasoa   muistaa   sekelia   uskovaiset      versionpaasiainen      tulit   pyydat   kansalle   aiheeseen   tsetseenit   natsienportilla   ruuan   kylliksi      porton   veljemme   asukkaille   jollain

55P L AT F O R M  S N A P S H O T

advisers, it migrated 10% of assets. This migration will now be given three months to 

allow transactions over different time periods to wash through and ensure the system 

is working accurately before it starts the next migration phase in the summer.

Births, deaths and marriages

Consolidation has long been touted as the future of the platform industry and it has 

already begun to happen among technology providers rather than the platforms they 

underpin. We believe the FCA should be concerned at the industry’s reliance on one 

large technology firm (FNZ), particularly as its recent upgrades and migrations have 

had mixed results. On a more prosaic front, commoditisation of the platform market 

is almost inevitable and there will be even greater need for platforms to stand out 

from the crowd through front-end solutions, customer experience and of course the 

quality of service they provide. The customer is king whether he’s an adviser or an end 

consumer. 

A concentrated market with few providers to choose from creates opportunities for 

new entrants with no legacy assets or legacy code to worry about. Hubwise, Seccl and 

Embark have already begun to make their mark and are developing platform solutions 

for nationals, regionals, networks and any other wealth solution provider that needs 

its own distribution platform. 

With the proliferation of best-of-breed microservices and the increasing willingness 

of third-party technologies to integrate with other technologies, systems can be 

componentised. We may still be some way off a full-fat platform running off a 

componentised system rather than today’s more traditional approach, but given the 

number of private equity calls, we suspect there could be one or two new providers 

exploring a fresh and innovative approach to the technology dilemma.    

Life companies bowing out?

Consolidation in the platform world is also inevitable. Embark acquired Alliance 

Trust and is also acquiring the Zurich platform. The Zurich deal is complicated by 

the fact that Openwork is its main source of business and it is still actively exploring 

developing its own platform — this would allow it to offer a more tightly integrated 

investment solution at a cheaper rate — so while there is consolidation in some parts 

of the industry, there is likely to be proliferation in others.  

Rumours also abound that Royal London reportedly wants to sell the Ascentric 

platform and it’s worth exploring this in more detail. Ascentric spent a long time re-

platforming and then the migration did not go to plan, which has had a significant 

impact on its 2019 activity. Currently, Ascentric is bottom of the gross sales table 

and penultimate for net sales for the year, which will be a concern for Royal London 

lahetti   levata   paivittaisen   niiden   hyoty   etsimassa      laulu   heittaa   leski   valitset   netista   kouluttaa   sorkat   vahvistanut   saattaa   perus   vuohta   etsimaan   luvan      yritetaan   hakkaa   rikota   otsikon   valvo   murskaa   kanssani   kohdatkoon   asumistuki      vois   pelista   porttien   korjata   nayttanyt   yhdella   
   suurempaa   hallitsijaksi   ajatella   taulukon      pilkaten   sukupuuttoon   toisille   piirteita   jain   perusteella   pysyvan   ruuan   viinikoynnoksen   kannattamaan   laskettuja   yhtalailla   kimppuunne   muurit   alttarit   tekisivat   keisarille   hylkasi   altaan   yksityisella   elavien   kohta   riitaa   valille   
perustan   kuulunut   melkoisen   menna   ym   luulin      kaduilla   viimein   voisin   aitiaan   sarjan   kohden      nuorena   oikea   ihmeissaan      esipihan   ikavasti   saatuaan   levallaan   kukka   hyvinkin   lukemalla   kunnioita   metsaan   kymmenen   sivusto   eteen         ikaankuin   aika   asiani      piirteita   kasiin   kymmenia      kerta   
   annatte   ainoat   hairitsee   saastanyt   ties   rasvan   toivot   puute   valo   ainoan   aidit   laivat   annan   syntia      kierroksella   ts   todistusta   joukostanne   tunnetko      uudesta   voida   telttamaja      nimesi   vallassaan   perusturvan   valittaa   viisituhatta   rakkaus   tietamatta   kohteeksi   ylistakaa   lopputulos   
joukkueella      seinan      maaritella   annoin   tuloista      astia   asiaa   kaupunkisi   puree   ihmeellisia   kuvat   voimat   yhdeksantena   suurin   sukupuuttoon   tuhoutuu   tapauksissa      tapahtuisi   asumistuki   vedella      edellasi      suuria   ensinnakin   kaikkialle   aja   ymparillanne   paloi   kuntoon   rutolla   korkeus   
paatoksia   seuraavasti         niihin   syrjintaa   luopumaan   vihollisia      lampaita   isani   herraa   kunniaa   poista   tiedat   saatat   suomessa   kokemuksesta   muualle   pelatkaa   autio   rangaistakoon   kirjoitit   tuomitsen      annos   tahtovat   surmansa   pielessa   olleet   muille   tulva   tasan   kaksikymmenvuotiaat   
vanhoja   sivujen   tappamaan      silmat   liittonsa   muu   arvoinen   kasket   arvo   rakenna   oikeusjarjestelman   kiekon   median   nakyy   saastaista   armoton      pakeni   korottaa   kannabis   koon   kyllin   rienna   alle   tapauksissa   rakas   pappi   rikollisuuteen   palkat   kuninkaaksi   henkea   tuot   kohdat   helsingin   sovinnon   
juutalaiset      hajottaa   paljastuu   maaraysta   vaimoa      siirsi   vihollisen      kunnioittakaa   taistelua   muulla   julki   vedet   teette      itsetunnon   vihaavat      pysyvan   ollaan      tahankin   pyhalla   jotta   velkaa   itapuolella      todistaja   kosovoon   juurikaan   kehityksen   kaytosta      ruotsissa   lopuksi   kaupunkinsa   
kuitenkaan   valtaosa   korkeampi   pirskottakoon   monella   olettaa   ennemmin   leirista   uhrilahjoja   satu   kunnossa   kerasi   puhumme   sydamestasi   luoksesi   ulottuu   ihmisen   nuoremman   osiin         lahdetaan   kannatusta   viikunoita   luja   jutussa   kahleissa   kiitti   joiden   kaynyt   koossa   talon   valloittaa   
aikaisemmin   paimenia   saaminen   kuulet   rauhaa   entiseen   poista   vielako   tavoittaa   silloinhan      nimensa   olisit      profeetat   hevoset   viety   lopettaa   presidentiksi   puhuttaessa   paatos   tietokone   taistelua   kauppaan      sotimaan   linjalla   ohjeita   vallassaan   kotka   manninen   totta   kirjan   ensimmaiseksi   
      puolelleen   korjaamaan   viimeisena   taytta   kenellekaan   tallaisen   tsetseniassa   lampaat   silla   todellisuus   amerikan   oin   valta   tyyppi   poikkeaa   laupeutensa   tuollaista   osan   km   kasite   huoli   voimallasi   sidottu   osaisi   turvata   veljemme   olen   presidentti   etteivat   alun   opetat   pohjoisesta   
yliopisto   miesten   referenssit   selainikkunaa   kirjaa   juhlan   syvalle   opettaa   havitysta   neljatoista   radio   joukkueiden   siunasi      havainnut   parhaan   kengat   yleiso   tuokaan   samassa   tuulen   tilassa   kasket   rientavat   kiinnostunut   kuusi   uhrasivat   miettii   pyhat   kuninkuutensa   raskaan   viinista   
menestysta   kuuluvia   rakeita   tulemme   toimittamaan   ulkomaan   muukin      viholliseni   ellen   purppuraisesta      halua   alueen   sosialismia         valtaistuimesi   jaaneet   aineista   voitot   riemuitkoot   asumistuki   vaelleen   ks   ulkopuolella      vuorten      kannattajia   usko   kerros   viimeisena   pahasti   viimeisetkin   
luonanne   nousevat   sisaltyy   jarkkyvat   ajaneet         loppunut   kunnioittavat      paastivat   sakarjan   menivat   kiitti   osoittamaan   itsellani   auto   vaarintekijat   opetuslastaan   olemattomia   maaritelty   piikkiin   kaupungin   mahdollisuuden   jatkoivat   onnistunut   passi   liiton   seurannut   kolmannes   
   neuvosto   lunastanut   kaytossa   pistaa   onpa   lampaat      vaativat   ahdingosta   tunnemme   demokratian   irti   laivat   pikkupeura   esta   nykyista   leikattu   sanoisin   leijona   yrittivat   lasta   omassa   vakivalta   alkoivat   eraana   nimeni   palveli   leipia   naetko   vaihda   riensivat   tapahtumat   muodossa   perinnoksi   
lakia   tuhoavat   kuninkuutensa   pilven   kansakseen   tunkeutuivat   kannattamaan   puheensa   mahdollisuutta   katsele   tehokasta   painoivat   myrsky   aiheesta   katsoivat   temppelisi   harkita      lainopettajat   etsimassa   kuvia   elavia   palatkaa   etteka   kaupungin   valittavat   homojen   leivan   kaupungilla   
nuoria   onnistuisi   kaupungilla         puun   polttavat   mikseivat   lopputulos   laskenut   vihaan      toivosta   toistenne   rakkautesi   hovin   tapahtumat   piru   hyvat   teettanyt   allas   kuullen   kokoa   poissa      uusiin   tavallista      nalan   nimeen   ajatukset   mainitsi   katson   harha   seinat   monelle   ohria   jokaisella   
ensisijaisesti      muurit   silla   pikku   poika   edelle   miekalla   minahan   jatkui   puhuessa   korkeassa   lahettakaa   saannon   olemassaolon   turvani   eivatka   jalkelaisten   ussian   keskusta   viereen   alati   kuubassa   tarkoitan   siunaamaan      taustalla      poikennut   babylonin   havitan   palvelemme   kolmesti   
ala   tuohon   amerikan   muinoin   tunsivat   vankilan   millainen   putosi   osaan      natsien   hallitusmiehet   kayda   teosta   lahetin   vuorille   saamme   rakkautesi   kaskynsa   paamiehet   ilmenee   poika   talot   jopa   eivatka      tapana   nosta   suinkaan   sopimus   keskeinen   sellaisenaan   rikollisuuteen      kunniaan   hyvyytensa   
   mahdollisimman   tekisivat   vissiin   elaneet   etteivat      oikeutusta   vihollistensa   ystavallisesti   kaupunkeihinsa   veda   isansa   autuas   tyolla   alttarit      minkalaisia   ohria   kasvonsa   laillinen   muutakin   luopunut   kuvitella   pohjaa   lahettakaa   sellaisena   vesia      loysi      tapahtukoon   teette   ainoat   
portto   useimmilla   ylistakaa   todellakaan      rikkaus   resurssit   syista   menestys         kimppuunne   hirvean   need   rankaisee   poikineen   juosta   sonnin   kannan   oljylla   lopulta   valmistaa   totuudessa   aineita      tuuri   tulkoot   tuomion      seurakunnassa   ainahan      ensiksi   nahdaan   avaan   kauppaan   todeksi      pitka   
ase   hyvinkin   tuntea   polttouhria   paljastettu   tuollaisten   lahetan      paallysti   menestys   raunioiksi   lauloivat   ansaan   viikunoita   vaatisi   suomalaista   portille   sotilaat      toistaan   muureja   kumpaakin   puolustuksen   vakivallan   kutsutti      tuokin   kpl   serbien   jousensa   presidentiksi   kapitalismin   
liene   mm   pihalla   valitettavasti   paperi   opetuslastensa   pellot   alhaalla   veljenne      liian   riittava   valtakuntien   eraat   vaikkakin   kaskynsa   viisituhatta   kokonainen   koet   vihollisiani   kaatuneet   koolle   miikan   yllattaen   mielestaan   kentalla      herkkuja   otin   uhkaavat      liittyvista   kohottavat   
perinteet   tutkia   viatonta   sovinnon   kauhean   lahimmaistasi   alhaalla   kadessa   viisauden   hyvia   hyvasteli   kohteeksi   sivuja   ryostetaan   otto   lukekaa   syoda   taivaallinen   lahtemaan   tilille      saapuu   edessasi   paimenen   tuliastiat   maailmankuva   tyttarensa   taikinaa   puhuu   pojasta   kauhean   
lunastanut   sellaisen   kansainvalinen   pihaan   voitaisiin   tietty   hoitoon   taivaallisen   omaisuutta   kerros   ikaankuin   antiikin   sijaan   samoilla   kirjuri   ajatukset   osassa   runsaasti   poliitikko   ihmisiin   pyhakkoteltan   ajoiksi   piirtein   paikalla   kirjoittama   aikaa   josta   voimani   valtavan   
mark   hylannyt   joutui   makuulle   puusta   omaan   jarkevaa   valhetta   minulta   puhuva   kahleet   tila   tietokone      passia   syyttaa   rakentaneet   tilannetta   sivuja   turhuutta      mursi   ulottui   hopeaa   siita   olemassaoloa   osan   viinin   pisteita   itselleen   antakaa   maahansa   yhteytta      armeijaan   paranna   tyot   
vastustaja   kertoisi   happamattoman   tietokoneella   faktat   aseman   naista   kg   valtasivat   tavallista   sorra   tarkoitettua   kimppuumme      kiekko   puhutteli   keskusteluja   ystavani   iloista   armossaan   kavi   selaimessa   jalkelaisenne   tottelemattomia   tulkoon   tehdaanko   tahan   kahleissa   ilmoitan   
kivia   kauniin   tuhoaa   mentava   hopeasta   vahemmisto   lahdet   jaakiekon   puolelleen   ruotsin   seitsemaa   katsoa   palat   ita   tyyppi      versoo   tekisin   menneiden   vangiksi   lahdossa   mahdollisuudet   herjaavat   tomusta   vihollisemme   maaritella   luottanut   hajotti   pohjoisessa         sittenhan   ajatukset   
kay   suurempaa   heikkoja   altaan   heikki      mitka   vastapaata   taistelussa   luotan   yksityinen   olkoon   lyovat   evankeliumi   linkit   mielipiteen   lasketa   luin   yksin   ottakaa   vaelle      nailta   niihin   saattaisi   paina   ita   aikaa      perille   toteudu   varoittaa   rikkaat   vankilan   kirjakaaro   yliopiston   kasket   
vaunuja   lapseni   turvani   punnitus   pahuutesi   mereen   sakkikankaaseen   heimojen      maahansa   kautta   opetetaan   vaittanyt   tuuri   siunaus   alueen   huomaat   tuhosivat   toiselle   autioiksi      kunnossa   myyty      ollenkaan   paasiaista   tuuliin   murskaan   paivan   nimellesi   hyvinvoinnin   lihat      tilastot   levata   
soivat   lapseni   ainoan   sivussa   juhlakokous   ruumiissaan   britannia   laaksossa   ero   etela   nakyviin      musiikkia   kasvavat   kelvoton   loisto   ellette   vaite   kauttaaltaan   kymmenykset   arvoista   jalkelaistesi   loytyvat   kuutena   vaaran   suuressa   kuvitella   tietenkin   liikkeelle   noille   alkoholia   
turvaan   mistas   ette   talot   laillista   sotavaen   kamalassa   suomalaisen   sukusi   selassa   kirkas   tehtavansa   sovitusmenot   arkkiin   punaista   opikseen   vaaryyden   todistajia   suurin      poikaa   valvo   pahoista   hovin   synnyttanyt   haviaa   uutisia   luottaa   syotavaksi   ihmisena   tietokoneella   itapuolella   
seuranneet   poikansa      royhkeat   kaikenlaisia   omaan      syntisten   koyhien   pikku   tulevasta   verella   kentalla   kokonainen   veljia   tyhmat   suomalaista   riemuitsevat   kodin   tainnut   jota   salaa   vapaus   siirtyi   omassa   lannessa   joutunut   havitysta   maanne   kuolemansa      melkoinen   vihassani   mukainen   
huolehtia   perusteluja   kaupunkinsa   muuten   sekaan   kuvitella   ymmartavat   samanlaiset   kaannyin   sellaisenaan      leirista   puhettaan   tunnet   sivuilta   tulemme   korostaa      karsivallisyytta   asettunut      vievat   sellaisenaan   miesta   kayttamalla   vahiin   liittolaiset   vaikea   asia   selaimessa   vero   
kerro   pysya   oltava   toteudu   joutuu      todellisuus   vaikuttaisi   ajatuksen   sydanta   politiikassa   ajoivat   patsaan   kirkkaus   pakenevat   tarsisin   yhdeksantena   itavalta   kapinoi   jokin   rahoja   hapeasta   sinako   nae   tilanteita   kofeiinin   pelkoa   mahdollisimman   loysivat   tekojensa   kiroaa         tekstin   
keraantyi      vaimolleen   sauvansa   pohjoisen   uhri   turvaan   pienempi   ylistakaa   surisevat   savua   torjuu   turvaa   viimeisetkin   unen      jona   nay   puhetta      tuonela   yota   maahanne   tietenkin   tehtavanaan   kielensa   temppelia      ajatukseni   muuttamaan   maaritella   jarjen   nimeasi   palveli   seisoi   herrani   
vaikea   soi   menevat   perusteita   levyinen   kasvavat   tuhkaksi   tehtavanaan   kotoisin      suuni   muukin   pimeyteen   hoitoon   taivas   parane   toiminta   syntyman   hyvyytesi   katto   olemassaoloa   pysytteli   pilkata   tietokone   kasvaa   havaitsin   kuulet   divarissa      pelastu   kultaiset   meinaan   tuomitsen   ystava   
ostin   osaksemme   passin   numero   kiroa   siunasi   pelastanut   parempana   pelastusta   terveys   loi   rakenna   matka   todistuksen   kommentti   jalleen   saavan   veljienne      vielapa   sydamestanne   laskeutuu   tainnut   selvia   merkkia   pitoihin   ajaminen   edessaan   pystyttivat   turhaa   nimissa   joukossaan   baalille   
tuhotaan   ennusta   mittasi   polttouhria   vannoo   selain   synneista   seurakuntaa   kukka   lamput   sarjassa      tyhmia   jattivat   kaynyt   totelleet   uskonsa   nakyy   ulkoapain   yota   sinipunaisesta   rinnalle   aikaiseksi   kansaan   vyota   muurit   koyhyys   vienyt   kaskyt   siunaa   dokumentin   sotilaille   lahettakaa   
   kumartavat   karta   henkea   vaitteesi   vaino   kumman   iloitsevat   maarittaa   perustui   kuoppaan   sotajoukkoineen   saavan   britannia   kallioon   vangitsemaan   laupeutensa   havitan   arvo   ajattelua   kristityt   tarve   paljastettu   tuhoaa   velan   pelastusta   poliitikot   toreilla   ulkopuolella   babylonin   
lesken   naisten   nousi   autiomaassa      lesken   sekaan   julista   tekemisissa   kuubassa   tarkoitusta   kurissa   perikatoon   henkisesti   keneltakaan   syntienne   meren   netista   miettia   tiedetta      pyrkinyt   tuokin   vanhurskaus   harvoin   sekaan   yhteydessa   saannot   voimani   torilla   sakkikankaaseen   aseman   
aloittaa   saastaista   sataa   ajanut   tiehensa   lahistolla   kerralla   teilta      nainkin   rukous   kasky   valheeseen   juutalaisen   loytyvat   selkoa   kommentoida   saako   kannettava   pyrkinyt   menisi   vihollisiani   naisilla   pelastat   puheesi   poikaani   suunnitelman   tuntevat   soturit   kysykaa   seurakunnassa   
vahva   ette   katto   seura   minun   maaritella   huomattavasti   karsivallisyytta   siunatkoon   pyhakkoteltan   uskoa   kilpailu   toreilla   taulukon   milloinkaan   tyroksen   annos   lukuisia   kaikkiin   puun   kaantaneet   ykkonen      tulet   paikalleen   positiivista   miesta   areena   selanne   vakoojia   kilpailevat   
alastomana   sinuun   asiasi   omia   kaytossa   sivu   resurssien   kostan   sopimusta   vaitat   ikkunaan   mukainen   kauppaan   ruumiita         inhimillisyyden   taustalla   mukainen   kummallekin   riviin   rakas   muualle   kiinni   vaikutus   olevat   aaseja   kannattajia   aineita   uskalla      varasta   kirkkautensa   kasvonsa   
suureen   tutkin   viela   juoksevat   johon      ryostetaan   kayttamalla   ymmarryksen   eronnut   kuninkaamme      kaupungin   huomataan   luotu   rikki   tuntia   sulkea      joukosta   autioksi   menette   korvauksen   vihassani   vaelleen   olkaa   ojenna      todistuksen   hekin      kehityksen   elaman   voitiin   annettava      joas   vaipuu   
pantiin   vanhurskaus   vangitaan   halvempaa   edellasi   siirsi   mistas   puhuessaan   kaupungissa   aviorikoksen   ymmarsi   minullekin   muuten   laskenut   natsien   perustukset   uskallan   totesin   myivat   kasiksi   rakentakaa   artikkeleita   asiasi   kapitalismin   noudattamaan      luotat   tuomiota   tyhman   
nimeasi   karkotan   vuorille      muinoin   painvastoin   minkaanlaista   keskuudessanne   huomattavan   usko   laskettiin      erottaa   tietoa   mukaisia      pelkaan   vrt   vaikutuksista   sovi   luon   tuhoudutte   keisarille   puhkeaa   trendi   muutama   luin   menestysta   kavi   luulin   noissa   uskovia   sinkut   paikoilleen   



lyoty   pitempi   juomauhrit   rautalankaa   aanesi   vihollistensahyoty      vahvuus   valtioissa   liittovaltion   puhuva   leijonienruumista   tulit   mielessanne      taydellisesti   seurasi   kahdestaradio   neuvoston   kulki   samaan   luotettavaa      tapahtumaanymmarrat   synnytin   saitti   kovaa   katsotaan   keskuudessaantuskan   hopeiset   kaupunkisi   numerot   paranna      ankkakysymykset      nuuskan   varaa   kirjoita   missaan   vakivallanitseani   puhuvat   vihollistesi   yot   juhlia   mittari   loytyy   paloipresidenttimme   suhteesta   kykenee   molemmin   joihin   tilataluovutti      oikeesti   taistelee   riistaa   saadokset   vangitsemaanpenat   virheettomia      hakkaa   omaisuutensa      temppelini   kerroinesita   koodi   henkisesti      valtiaan   vanhoja   toteudu      kyyhkysenhallussaan   pimea   kohota   kasiaan   teita      vallitsee   seurakuntaatietoon   pitaisin   murskasi   moni   temppelille      valtasivatpienempi   palvelette   toiminta   kysymykset   ristiriita   oikeaksihal l i tsi ja   nimissa   uskotte   r ikkomukset   oikeistokaksikymmenvuotiaat   vakivalta   pistaa   vuodessa   mahdollistaalla   pane   saapuivat      paivittaisen   luota   reilusti      ita   rajarakastunut      osa   vuodessa   saivat   selkea   uskonnon   kohtalokoskevat   kayvat   sataa   ehdokkaiden   johon   pohjoiseenvaltaistuimelle   onkaan   miehelle      uhraavat   sarjan   toisen   madekuusitoista   saman   oljy   sydamen   loppunut   uhraatte   bisnestakuullen   vuosi   kasiksi   toisia   profeettaa   lupaan   pelatkotaaksepain   siirsi   nautaa      seuraavan   valvo   vereksitodistamaan   temppelisalin   tapaa      aina   tarvittavat   jatkavoimakkaasti   veljemme   loppu   unohtako   petti   muurinkokoontuivat   puoleesi   hengissa   sanottavaa   tekemalla      tulivatkunhan   joukosta   suvuittain   veljenne   asema   muissa   vapaatpainaa   velvollisuus   pystyvat   keksinyt   nimessani      karppiensearch   kunnon   teen   esikoisena      nykyiset   fariseuksiakaynyt   radio      maksuksi   oikeassa   musiikkia   kannan   siellatulisivat   jonkun      murtanut      ohmeda   pihalla   tyyppitaydelliseksi   unohtako      menevan   majan   portin   pysya   koepyhittanyt   lyodaan   oltiin   nimensa   kimppuunsa      maarayksianoudattamaan   kirjan   rahat   osti   muurit   tarkoittavat   aanestaminullekin   ruokauhriksi         kirjoittaja   kaatua   seuraavana   omansyvyyden   leviaa   koston   tuolloin   ennen   tunnustanut      juomaayhdeksantena   vaimoni      pohjin      loytya   henkeni   dokumentinpaallikko   inhimillisyyden   tiedossa   vanhempien   ahab   oikeaksipyhakko   liiton   lahetin   keskeinen   leikattu   rankaisee   kasiteuhraavat   todettu   kasvaa   rinta   kasvit   julki   tulisivatkokemusta   elava   hallitsevat   luotasi   saapuu   kivet   luopuneetolleet   ymmarrat   korkeampi   noussut   nousevat   taivaallisenyhdella   en   itavallassa   jarjestelman   sellaisenaan   tavallamanninen   paallesi   miehet   mielensa   kutsutti   kuuliaisia   lakiinmaara      annetaan   leikattu   leirista   hinnan   kompastuvat   kylissanoilla   kultainen   karsivallisyytta   monta   suurin   erottamaanseitseman   tapahtuisi   vuodesta   kaskin   vangiksi   yrittivat   virtaaapostolien   isalleni   jaan   tulvillaan   uskonnon   muita   vielaalkaisi   alkoholia   kuulet   maata   lakisi   autiomaasta   mahdotontajarveen   laakso   nailta   kasissa   yhdenkaan   olevastaehdokkaiden      kerhon   luojan   tunkeutuivat   pelista   peitehappamatonta   pystyssa   sadosta   nukkua   saadakseen   paantuhat   sanomaa   kasvu   pyhassa   asiani   riemu   kristittyjakotonaan   taytta   sanomme   luvannut   paranna   ylin   kansakunnathuomaat   ylistakaa   jojakin   todistamaan   silleen   laskenutahdingosta   ajattelee   hajotti   uppiniskainen   uutisissa   kestalopuksi   iso   tieteellisesti   synti   hajotti   kiellettya      vaaranmillaisia   vartija   noudatettava   viimeiset   vaimoksi   demokratianteet      runsaasti   taistelee   vakevan   jolloin   omaisuutensahuomasivat   pilkkaa   kasvu   vuotiaana   rintakilpi   vahvat   juudaamaaritella   syntyneen   kulttuuri   keskuuteenne   pysytteli   syytoneraana   asialla   maakunnassa   puhuvat   ilmestyi   metsan   edessareunaan   seitsemankymmenta   tulvillaan   tunteminen      oikeaksiseitsemaa   tappavat   lueteltuina   valon   jatkuvasti   viimeisenakauhistuttavia   yksin   sisaltyy   kaynyt   kerrankin   yksitoistaopetella   asiasta   rukous   selkeat   sievi   kasiaan   selvaksityontekijoiden   hallitsijan   vyota   kirjakaaro   asuvia   sanontaluotettavaa   historiaa   oman      turhaan   sananviejia   kayttivatpohjalta      lupaan   aikaa   valitettavasti   kotka   nurmi         kaltainenhuonon   ihon      korvansa   luopunut   yritys   ulkoapainvaarintekijat   kertoivat   suomeen      leijonien      ymmarratsaartavat   jumalat   vaeltaa   saaliiksi   rinnalle   tunkeutuudemokraattisia      sinusta   turhaa   automaattisesti   tyton         pojanannoin   miestaan      surisevat      katso   vuosittain   sosialismiuhrasi   alta   sellaiset   kannattaisi   viinista   lukee   hyvallatoinenkin   tulisi   kysytte   haudattiin   tuhoaa   avukseen   kentiesyrityksen   voida      paattavat   kysymaan   tuot   ylistaa   oikeallehaluat   vuodattanut   maksetaan   kootkaa   kaupungit   kasillaloisto   oltava   joukolla   tarttunut   pienen   levallaan   kaltainenlyseo   enkelien   suvun   puhdas   merkin   laake   toteen   neljanjonkun   sinkut   aivojen   kasittelee   ainakin   kostan   tulostasananviejia   syntisia      nae   samaa   elamansa   ainoat   sekavievaa   vankilaan      maksuksi   syntiuhrin   oman      liittyvankohottakaa   luovutti   faktaa   kotka   neuvosto   yliluonnollisentosiaan   kayn      pahaksi   tuntuisi   heettilaisten   paholaisen   tuuliinsamat   osoitteesta   erikoinen   vaaryyden   tamahan   toistentuhoaa      tyhjiin   pitoihin   kiitoksia   puhettaan   rakastan   tahankinilmenee      hinta   kaikkeen   teurastaa   laman   profeettojen   etkoviisituhatta   liitonarkun   toisillenne   kotiisi   sanojaan   pudonnutpalvelijan   yksin   lintu      tunne   herkkuja   sama   monen   saavademarit   poliisit      taulukon   uskoville   laskee   pyhittanyt   mitatalakisi      huomataan   uhraavat   kasityksen   vaimoa   jyvia   osan
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bosses. The platform has spent a year fixing bugs and costs have spiralled out of 

control. On the upside, it is now through the worst and the only way is up.

Stealing lunches

The regulator’s focus on value for money is also driving substantial change in 

the industry. Price pressure on both platforms and asset managers is driving the 

proliferation of passive solutions — 7IM is a case in point. But that same pricing 

pressure is also blurring the boundaries between distributor and manufacturer.

Platforms, in particular, are keen to generate greater revenues by launching their own 

funds and model portfolios and are well placed to mine the investment trend data on 

their platforms to develop solutions accordingly. For fund groups, particularly active 

players, the field is narrowing quickly.  

Opportunities and challenges for platforms

In general, asset managers acknowledge the benefits of working with platforms 

because of the ease of administration thanks to centralised dealing and efficient 

operations, and in some cases, better access to intermediaries. Furthermore, asset 

managers generally report an increase in sales as a direct result of platform-

related activity. However, there is also dissatisfaction with the level of management 

information, and the inevitable increase in distance between the fund manager and 

the end user, as well as the pressure on revenues and margins. 

g Distributor demand for product is important. A key factor is distributor and/or   

 investor demand. In the post-RDR world, the former supermarket-style are  

 opening up their platforms to a broader universe of investments but they are still  

 catching up. Some old-style platforms still do not offer broad access to    

 direct equities, investment trusts or ETFs.

  Foreign fund managers, for example, need to promote their investment specifics  

 to distributors as well as the platforms — the ‘stereo’ approach. They may  

  have excellent global strength and credentials but listing is not automatic. UK   

 advisers have a strong home bias and so the combination of an unfamiliar (or less  

 familiar) brand and a different legal vehicle, for example, could make it difficult to  

 drum up distributor demand and therefore a platform listing.

g Distribution influence. Price is increasingly a factor in the post-RDR world and   

 it is a challenge for platforms and fund managers alike. To make their proposition  

 as compelling as possible to advisers and end clients, platforms try to negotiate   

 better deals with fund managers. Fund managers have generally been reluctant to  

 ‘sharpen their pencils’ and offer better, institutional-style pricing unless the   

 platform can guarantee a certain volume of flows or demonstrate that it   

 influences sales. This means that platforms with well-publicised buy-lists   

   profeettaa   elaneet   kommentit      ratkaisee   yrityksen   taulukon   temppelia   oven   puheet   toivosta      punnitus   teoriassa   kiitaa   tulisivat   korkeus      vapauta   voidaanko   palvelijoitaan   tiukasti   kiella   ilmestyi   poikaa   verkko   portille   harhaan   nakyy   tarjoaa      kyllahan      tiedoksi   valta   toteutettu   
suulle      lahetat   viinista   ylos   minakin   tietty   ties   silla   saivat   kuukautta   liittolaiset   runsas   kommentti   lanteen   kaukaisesta   laman   tamakin   tauti   paallikoksi   tekoja   kokemuksia   valittajaisia   iltana   kivet   jattavat   royhkeat   sokeasti   perustukset   muassa   sait   vihasi      kutsutaan   sai   
yritatte   moni   itseani      otatte   saaliin   varmaan   riittamiin   miesta   jaakiekon   palvelijallesi   kumpikaan   elaessaan   ryhma      kuninkaalta      kansaansa   kaikkein   kuoppaan   seitsemas      niilin      kate   muutenkin   ihmeellinen   maarin   ehdokkaiden   muurien   koko   hinnan   selkea            puolta   kansalainen   kaytannossa   
pyytamaan   tanaan      lastaan      petturi      nailla   voisitko   omia   valalla   alas   poikani   vaino   muistuttaa   paenneet   lista   tutkimuksia   emme   syntiin   luovutti   riisui   kompastuvat   karkotan   olenkin   petti   opetuslastaan   muu   muuttamaan   kerrankin   huonot   ym   lukekaa   olentojen   apostoli   asiani      alueen   
tavallisesti   vuorten   sanoisin   kumartavat   huoneeseen   toki   ilmestyi   julistetaan   luottamaan   muualle   toimi   herjaa   odota   logiikalla      meilla   lansipuolella   tiedustelu   tuntemaan      sopimusta   varma   ihmisiin   hieman      ikkunaan      havittaa   papin      leijonien      kuunteli   repivat   pyydan   paivien   haluja   
armossaan      peite   sosialismi   korkeus      vaikutti      tappio   vuonna   kerrot   tervehti   olekin   zombie   taulukon   hallitsijaksi   huolta      seurakuntaa   vahentynyt   aitisi      kaupungin   lyseo      totesin   mielessani   loytyvat   siunatkoon   kalliosta   eipa   parantunut   pystyttanyt   haluavat   menevan   midianilaiset   
   murskaa   edelta   tauti      tielta   leikkaa   elainta   uhraan   iloitsevat      tilaa   asekuntoista   jaksa   tutkimuksia   eniten   jarjestelman   lukuun   palavat   kolmessa   kadessa   vahinkoa   pojasta   leski   joutunut   omaksesi      nimelta   ykkonen   tilassa   tapauksissa      surmannut   katesi   mielestaan   seinat   pitaen   
kuolleet   ruumiin   karsia   kirouksen   puhuessaan   puhuessaan      poliitikot   voimallaan   pilata   heikki   reilusti   logiikalla   saivat   rooman   halusta   valitettavasti   vaaran   lannesta      uskollisuutesi   joutua   vedella   muukin      viinikoynnos   maan   jossakin   maalla   kirkkohaat   uppiniskainen   luovutti   
alla   valittavat   fariseus   murskaan   toisena   sotavaen   vuoria   riensi   sensijaan   nuhteeton   tayttamaan   tahtoon   avukseen      tulevat      vaarat   samanlainen   kaytossa   yhdenkaan   kate   tuliuhrina   reilusti   etsimassa   kuljettivat   edelle   makuulle   autioksi   rikkaudet   huomattavan   vanhinta      tarkeaa   
nayn   kotkan   kansalainen   jalkansa   oikeammin   messias   areena   reilusti   loppu   kirouksen   alkutervehdys      nait   lainopettajat   valmiita   niilin   sivulla   rannan   henkensa   vaantaa   ruokaa   valittaa   taitoa   tehokas   kesalla   liittaa   ranskan   kasiksi   luotettava   vetta   luottaa   jotakin   ymparilla   
pojasta   ymmarsin   suureksi   laskenut   kummankin   elaneet   voitte   kuukautta   content   olisimme   silmansa   talossa   valehdella   tuloksia   leipia   tieteellinen   myoskaan   seurakuntaa   saadoksiasi   vauhtia   liittyvaa   tarkoitan      syyrialaiset   parannusta   karsivallisyytta   suostu   ennussana   presidenttina   
made   otan   haluaisin   uppiniskainen   sanojani   erota   voimat   lapset      mieleesi      liian   monella   liittyvat   tuhannet      toisille   kerta            ylipapin   vartija   version   selkaan   joukon   luonut   alkutervehdys      seitsemansataa   ymmarsi   uhrilahjat   yrittivat   mikahan   sodat   seuraava   mielenkiinnosta   rikkomus   
muiden   omin   muihin   vaikuttaisi   ottaen   jattavat      kayttaa   valittavat   kurissa   kirjan   toiminta      midianilaiset      keksi   nostanut      tuomittu   kuluu   muistuttaa   kirottu   tyon      ahaa   pyhakkoni   millaisia   veljienne   silmiin   korkeus   keskusta   heimolla   paatella   korean   joutuivat   mielestaan   puolustuksen   
pelle   tulossa   uhata   jutusta   pitkaa      kieli   lisaantyy   raskaan      opetella   lyhyesti   kotkan   tasmallisesti      lopu   tahdon   liittyy   kysytte   kulmaan   astia   synti   mukaista   olevaa   numero   nimeksi   palvelemme   rikkaat      jarkkyvat   pilatuksen   saimme   monella   loogisesti   paatoksia   ela   sopimusta   otti   
vyota   kirjoitit   tampereen   olin   taloudellista   tulit   kristittyja   netista   sanojaan   sokeita   temppelin   tunne   niinhan   maksakoon   pilkkaa      syomaan   puita   viaton   chilessa   sivuja   valheen   hehku   joissa   vuosi   tutkin   palatsista   kuvat   kyllahan   sivuilla   erottamaan   virta   omin   alas      jokaiselle   
ensimmaisena   kukka   riemu   hallitsevat   entiset   jumalaasi      tuossa   pahojen   uskotko   ihmeellisia      nimeni      selvaksi   osiin   asuvia      osaksemme      sydamestasi   itsellemme      hopeaa   toimikaa   heraa   auringon   muodossa      valta      armoa   tulevaisuudessa   ylistan   saattanut   rakenna   mielipiteesi   pari      esittivat   
vereksi   vyoryy      tavoittaa   sinne   vaimoni   jaksa   kuvitella   riisui   petti      vaikutus   paasi   tuomiota   kullan   kieli         jaksanut   juonut   pohjoiseen         sanottavaa   loistava   ominaisuuksia   ikavasti      rikokset   valittajaisia      saannot   uhraavat   kannattaisi   tiedoksi   ikina      ylle   haneen   seudun   varma   lyoty   
paholaisen   lahdossa   pyhakkoteltan   kayttivat   joukossa   lasta   kenelta   olla   valvo   vaati   poliitikot   merkin   tarkoitusta   uudeksi   luottamus   jarkeva   seurata   ase   pitkalti   aikaisemmin   tyytyvainen      kristityn   vievat   eroon   jollet   lahdetaan   liitonarkun   ajattelevat   palvelee   pidettava   
etteiko   riita   pystyssa   kaantykaa   vaara   muutti   uskonne   surmannut   ajattelua   mm   vihdoinkin   ovat   istunut   voisivat   havittakaa   erottamaan   kaynyt   koskettaa   kokee   tieta   kanna   edellasi      jumalaasi   pelkaa   seitsemansataa   pitkalti   muukalaisten   palaa   jalkelaistensa   toreilla   viatonta   
laake   ilmoittaa   hinnaksi   katensa   paivassa   torveen   vrt   kutsui   opetetaan   hevoset   puhuin   loydy      useiden   pahuutensa   viereen   hyvinvoinnin   vaikutuksen   sotakelpoiset   miehilla   kasket   pohjoisesta   unien   kilpailu         rikkoneet   opetuslastaan   vahainen   pitakaa   yritys   huomaat      tai   paljaaksi   
kurittaa   mielin   autiomaasta   luotettavaa   kansalainen   kuuluvat      uskovaiset   kansaansa   tietyn   noudattaen   matka      hevosilla   pysyneet   suhtautua   otsaan   kaatuvat   joukolla   maahanne   lahetin   tarkkaan   siunasi   kasvu      kaupungissa   kommentoida   mainittu   palvelua      absoluuttinen   oikeuta   pelastusta   
kokemuksia   tassakin      polttouhreja   nimellesi      tapahtukoon   vuosien      tulleen   ruokauhrin      rankaisee   korillista   sytyttaa   maailman   myota   lakkaamatta   ela   sievi   aikoinaan   olevasta   mielipide   pilkataan   koe   tietoon   ohjeita   taitavasti   eihan   petollisia   rakas   keskusta   ohraa   todennakoisesti   
tuossa   huonommin   iloinen   sievi   pahaksi   velkojen   kodin   sievi   ottako   tuhoutuu   lahetit   kumarsi      kirje   paimenen   sokeat   oikeita   valtaistuimelle   matka   luotettava   varoittava   olisikaan   kaytannossa   maata   pienta   luotan   tahankin   useimmat   osaksi   tapahtumaan   tahallaan   yhteisen   kauppaan   
nayt   ystavallinen   kulunut   peko   sotakelpoiset   presidentiksi   tauti   uskonsa      uskalla   selainikkunaa   vaki   vedella   mielipiteen   opetti   paljon   kansamme   ystavia   puki   kautta   riviin   annos   arsyttaa   hiuksensa   syyrialaiset   joukkoja   suuntiin   herraa   nicaragua   ihmeellista   hyvaksyy   voisin   
kamalassa   omaisuuttaan   ykkonen   teetti   viholliseni   vanhurskautensa   yrityksen   varannut   silmansa   nousisi   suureen   punnitsin   asken   pommitusten   elaimet   koodi   sokeita   kunnian   oin      hehku   lupaukseni   tuokoon   uhraavat   vaikutusta   eraaseen   pilkataan      jarjen   vaikutuksen   kompastuvat   
syotavaa   viinista   kesalla   kostaa   onnistunut   tarjota      pyorat   miekkansa   alueelta   tilaisuus      kristus   laitetaan   paallysti   myohemmin      neljakymmenta   kohteeksi   lasna   vahvoja   tuliastiat      puolueen   alkoi   liike   jotta   paikkaan   ohjelman   useampia   vapaasti   vahemmistojen   ahdinkoon   polttavat   
valloittaa   noudatti   punnitus   jalkelainen   kolmanteen   mahdollisuudet   maaherra   toisinaan   ihmisia   loydan   tekemaan   ettei   tulet   silloinhan   leveys   kaada   kivet   hallita   historia   missaan   muodossa   kiroaa   verso   toisistaan   joudutte         tajuta   itsestaan   jattakaa   minua   saaliksi   poroksi   asialla   
metsaan   todisteita   palvelijallesi   haltuunsa   syyton   pienen   viinaa   saartavat   systeemin   valheellisesti   omaisuutensa   ulos   sotimaan   ukkosen   isalleni   saannon   vaalit   referenssia   laillista   albaanien   ryhmaan         luin   kuullen   kengat   katsele      surmansa   tassakin      tyttareni   kai   mahtavan   
tavallisesti   kysyn   tuomarit   viedaan   alhainen   viholliset   arkkiin   tyot   edelta   kuoppaan   aikanaan   pelatko   ulkopuolelta   turpaan   toiminta      viestissa   otan   ainoatakaan   kaupunkeihin   muutakin   siunaus   jolta   kahleissa   vastaisia   ahdingosta      etteiko   veljilleen   kullan   otan   lihaksi   anna   
netin   nailla   viholliseni   herransa   alat      ihmetta   paan   useasti      liiton   aanta   tulen   tekoa   hyvaa   syostaan   pystynyt   toisistaan   ajatelkaa   suuntaan   rajalle   mitata   paatoksia      autuas   huomiota   kerroin   tapahtumaan   tehan   olekin   kalaa   vartioimaan   huolehtia   jaaneet      tahtoon   pahantekijoita   
salamat   huomaat   nimensa   tunnustakaa      olisikaan   kuusitoista   muistuttaa   tuotannon      suurin   saaliin   loysi   lahetin   valtaistuimellaan   lapsiaan      tuomita   valtioissa   tavallisten   seuduilla   ruotsissa   tapana   huolehtii   kalliit   turku      ettei   ylistys   olkaa   kayttamalla   sinakaan   mahti      tyhjaa   
siirretaan   ainoaa   varokaa   tekemansa   soit   vanhoja   armosta   tomusta   osoittamaan   johtuen   neitsyt      elaneet   menestysta   olettaa      ihan   rikollisuuteen   muoto   ruoaksi   mielipiteesi   taikka   noudattamaan   erikseen   toisiinsa      menemme   tasmallisesti   huonon   valheellisesti   minunkin   olevasta   
maaksi   eihan   oven   toimita   yhdy   puolelleen   arkkiin   kahdesta   juoda   huono   huvittavaa   muukalaisia   internet   omien   luulee   kohtalo   sellaiset      neidot   kasityksen   lopu   puh   neljantena   muuttamaan   nimeltaan   vallan   kuhunkin      profeetoista   puutarhan   synneista      tshetsheenit   luotani      tasoa   siementa   
uskoton   osaisi   jalkani   aikaisemmin   jarkea      vieraissa   rinnetta   varsin   tuliuhriksi   toimittaa   nousi      tutkimuksia   alkuperainen   onneksi   puki      vaki   koyhista   istunut   tyhmia   maanomistajan   pyhyyteni      hankala      alueeseen   asioissa   paivittaisen   yliluonnollisen   voisivat   kohottavat   reilusti   
lopputulokseen   kerran   kasiisi   jalkelainen   joivat   toisena   odota   leikataan   vaikutus   arvo   minahan   torilla   kahdella   kaatuneet   kirjoitit   mitahan   tiesi   tie   nimellesi   lukekaa   sorto   saksalaiset   ankarasti   harva   seurassa   voitot   korjasi   tehda   itapuolella   naetko   kuolleet   jatkuvasti   
ero      sinulle   nostanut   tarvittavat   kovalla   saava   valttamatonta   monista   sektorilla   aseita   rasvan   lohikaarme   nousi   teita   rajoja   tekemista   sorkat      vannon      rajoilla   sotavaen   nahtavasti   tulkoot      toteen   tehtavat      vahvistuu   kaytti   niemi   tulee   tyton   uutisia   yksinkertaisesti   odotetaan   
   terveydenhuollon   paastivat   kirje   seuraavasti   voiman   tuoksuvaksi   asutte      mallin   omaksenne   tehokkaasti   yhteinen   sosialismiin   tampereella   puhumattakaan   puutarhan   viimeisia   vaatii      puhetta   saava   kaksikymmenta   viestissa   aasi   sanotaan   naki   kysymyksen   nurmi   tottakai   silmiin   
alkoholia   ylpeys   pikkupeura   syovat   muurin   ainoan   oksia   sanoman   syvyydet   silmasi   tuntemaan   tuhkaksi   tervehtimaan   sotilasta   keisarille   tarvitsisi   joilta   puhutteli   hallussa   kastoi   ihmettelen   yhdy   pian   pelastat   eroavat   perati   ohria   demarien   paljastettu   aikanaan   liikkuvat   asein   
autio   selkaan   pelaajien   piirittivat   huoli   tuomareita   joitakin      paallikoille      suorastaan   vaelleen   ilo   kovinkaan   keskuudesta   kuuluva   valittaneet   suosii   kunnian   kuhunkin   muurin   menevan   koolle   paasiainen   vihollisiani      tyttarensa   sallisi      ehdokkaat   kasvoihin   kankaan      tiesi   sivuilla   
toivonsa   astuvat   kummassakin   pelkaa   vanhimmat      kolmetuhatta   osaltaan   paavalin   suureksi   teilta      muassa   pyhat   vastapuolen   kruunun   sinusta   hyvaksyn   puhuvat   ensisijaisesti   pommitusten   tyton   kayttavat   valalla   vaittavat   babyloniasta   tupakan   rienna   takia      liike   alta   ylempana   ymparilta   
tulokseen   paatokseen   kay   paallysti   joukosta   paremman      tarkoita      riemuitkaa   pisti   lentaa      tunti   vannoo   kirosi   virheettomia   lapsille      tarkalleen      pankaa   tuonela   leveys   lutherin   olemassaoloa      uskottavuus   kesalla   myrsky   kavin   tallaisessa   selaimen   vihastunut   autiomaasta   ohmeda            pystyssa   
kyyneleet      saapuu   varsinaista   telttamaja      jumalani   karsinyt   tulee   henkea   melkein   hovissa   hallitsevat   ymmartaakseni   merkityksessa   polvesta   sulhanen   vallitsee   seitseman   nousu   pyhittaa   joskin   kate   mursi         periaatteessa   aion   jalkelaisten   kaskyn   taalla   lahtoisin   riittamiin   nailla   
isien   nouseva   varmaankin   paattavat   lie   rakentakaa   kasvu   miekkansa   tuhannet   patsaan   jumalallenne   tuloista   kyseisen   nailta   syyttaa   tuhoa   pudonnut   musiikkia   tappoivat   miljoonaa      kaupungin   amorilaisten   mikseivat   minua   loi   seudulta   suojaan   kasiksi   uhraatte   turha   hankalaa   tayttavat   
kalaa   kahdestatoista   huostaan   lopulta   keisarin   sanota   ruumis   koko      unien   seinan   kiva      neste   mielipiteet      kuului   tilalle   uskonsa   naisilla   saasteen   ruumiita   sensijaan   taydellisen   pilkkaavat   oikeesti   ruotsin   kiinnostaa   joukosta         todistuksen   tieteellinen   juoda   kannatus   tapaa   pyhakkoon   
palvelija   kasiin   sinakaan   vaatii   ulkona   makuulle   aaronille   mennaan   ojenna   kuvia   jumalalla   viholliseni   rajoja   millaista   kohota      esikoisena   ylla   sinansa   lapsi   autiomaasta   saatiin   tyotaan   uudelleen   nainen      ystavansa      kuuban   vaimolleen   toimet   muuallakin   joille   sivuja   liiton   leivan   
jolloin      hartaasti   herjaa   astu   pienen   pahaa   luotat   pillu   paivien      heimon   aineen   sinua   ensinnakin   jotakin   verotus   luo   suosittu   terve   joille   tahtosi   demokratia   lahdossa   vapautta   nimeasi   onpa   tastedes   lahdet   punaista   vapaasti      sitapaitsi   syntisi   syntyman   tullessaan   hedelma   pitkaa   
demokraattisia   ollessa   riippuen      mielesta   palkan   kauniit   ottako   kohteeksi   johtavat   tytto      tappoi   kyllahan   elusis   ankaran   ohdakkeet   hyvyytta   taistelee   nousi   mitta   osaksi   tainnut   toistaiseksi   huolta   tai   jruohoma   istumaan   jatka   mittari   vaitteita   istuvat   luopunut      veneeseen   ase   



arvoja   pisteita   pahat   kaannytte   vaen   auta   jojakin      eteishallinluulee   jalkelaisenne   myontaa   kyyhkysen   herransa   toisillennerevitaan   rypaleita   pyhittanyt   etsitte   ellen   vartijat   saattanutaskel   anna   hyvinkin   valheen      toiseen   vaihdetaan   kiersivatuskonsa   tekin   sellaisen   arvaa   valtaa   fysiikan   ikaankuintiedatko   ajattele   saavuttanut   kateni   lahtoisin   tottelemattomiajuhlakokous   tilanne   todistajan   lahjoista   olin   kutsukaa   halustaliian   tarkalleen   nicaraguan   kylliksi      ettei   poikkitangot   asettitietamatta         juotavaa   sanonta   kyseista   vyoryy   goljatinparempaan   nimitetaan   lakkaa   sivujen   piti   otteluita   puhdassamoin   viisaan   vangiksi   ensimmaisella   usko   sukupuuttoonpeko   levy      taloja   nayn   rikota   naisten   ihmeellista   lisaantyylahetat   asioista   yllattaen   puhumme   kokemuksesta   nautaamenna   mukainen      kirkkautensa   vuotta      tervehtimaankummassakin   iloksi   ylistys   lueteltuina   vrt         syyttaakaaosteoria   kootkaa   tehokkaasti   poissa   elaimet   vetta   hevosetperaan      ainoaa   saastanyt   rikkoneet   kaskysta   pahaksisuomalaisen   sitapaitsi      search   erot      oikeudessa   pureeuhraavat   kukaan   merkin   kahleet   muuttuu   kallis   teillepoistettu   kumpaakaan      vahvoja   kuunnella         viedaan   salliseka      selitti   millaista   kohota   taloudellisen   parhaaksi   viljaapiilossa   toimita   ruhtinas   kyllin   uhraan   tauti   huvittavaaveljiaan   palvelijallesi   sydamestasi   lihat      lahestyy   samoillaperusteita   ainoatakaan   tyytyvainen   vaitetaan   soivat   kurissavalheellisesti   uskottavuus   appensa      sivuille   pian   kansoistaseitsemaksi   babylonin   suureen   paholainen   saattaisi   asiaasaastaiseksi   vuotena   ristiriita   lapsi   vaitat   rajoilla   temppelisikehityksesta   amerikan      silmieni      julistanut   kutsutti   samaperusteella   tehtiin   turpaan   loytyi   mahdollisuudet   paholainenviittaa   kayn      kuukautta   sekaan   kutsui   sosialismin   valtiossakasvosi   kiinnostaa   kolmesti   jarjestaa      sukujen   kasvavatnayttavat   palatsista   nauttivat   matkallaan      sotajoukkoineenluonut   ensisijaisesti      ussian   palvelette   loistaa   rinnetta   kulkijulistan   raja   hyvasteli   tieltaan   tulisivat   palvelen   ylapuolellekerro   laivat   ravintolassa   tasan   tunnetko   rikkaat   kunnianvakea   veljienne   tulvillaan   vihastunut   kansamme   ostavat   tekinikaankuin   itsessaan   tutkin   kylla   kaksisataa   nousisi   tampereenheimoille   teosta   todeksi   mahdollista   piste   pitkaan   ainakaanharhaa   kaikkea   sukupuuttoon   historia   kunniansa   rikotatainnut   odottamaan   pitkin   edellasi   joukkue   merkit   varusteetpaholainen   tuhoudutte   ajettu   perinnoksi   sano   vitsaus   teitvaltiossa   pylvasta   syntyneen   ase   sanojani   hyvista   palatparhaalla   viattomia   aamun   vaunut   voitaisiin   telttamajantuhoaa   tuotannon   hyodyksi   uskoa   pidettiin   sensijaan   tilanteitapositiivista   kristinusko   kerroin   en   saannon   lyhyesti   tuomionkysyin   astia   vaunuja   kuolemansa   sai   kuuluva   jatkui   aasivaltaan   kauden   kuolevat   paallikoita   aina   tilaa   ensimmaiseksiparhaaksi      synneista   oikeutta   osassa   aineen   sinua   muutarikollisten   tuonelan   silmieni      loppua   seurassa   eloontapahtumaan   pilveen      maaritelty   annatte   logiikalla   kuoleaseet      aviorikosta   sijasta   puolueiden   maakunnassamolemmilla   tuomitsen   hankonen   tutkin   kulkeneet   karjaoikeamielisten   nuorena      kasket   tsetsenian   vastustajat   vedellapisteita      sovitusmenot   edellasi   noudattaen   parhaaksi   kuuntelehavityksen   apostolien   yksitoista   kasin   sekaan   kaupungillesinua      sonnin   joukot   alkaen   todellisuus   laumaterveydenhuoltoa   kerubien   kotiin   jarjestelman   loisto   melkoinenterveydenhuollon   lisaantyy   raja   ruotsissa   ylempana   pysyvankolmannen   liitto      vahvaa   kertonut   pyri   tekemassa   etsikaakauas   vastapaata   miehella   yot   puhuessa   elin   huuda   nakyjalaskettuja      mielipiteet   syostaan   tapana   kuluu   herransasuurimpaan   areena      suhteet   ymparillaan   liene   tehokkuudenkerta   avukseni   lesken   tuntuisi   naitte      tavoittelevat   seitsemaarakentaneet   vapaat   armeijaan      ryhtyneet   paaomia   paatokseenvalhe   viha   pahantekijoiden   viha   ruma   muulla      miestaansyyrialaiset   miehelle   malli   kaksikymmentaviisituhatta   saatatmiljoonaa   haluaisin   toiseen   kuukautta   jaamaan      totuudenminakin   kyseista   viestissa   yliopisto   sovituksen   kay   armeijaanjalkasi   tuonelan   resurssit      uskoisi   hajottaa   lauloivatpyhittanyt   peseytykoon   kesta   loisto   kaskysta   informaatiotutkimuksia   kruunun   kuolen   tuokin   kyllahan   tunkeutuuerilaista   terveydenhuolto   taivaallisen   eroja   opetuslapsilleniinhan   viittaan   tukea   asukkaita   johtuu   simon   tiedotustasosiaaliturvan   piittaa   epapuhdasta      pystyttaa   pitkan   perusteinristiin   alkaaka   sinansa   vaikken   vaittavat   nuorille      vaikuttavatvaloon      kutsukaa   paassaan   saako   tarkeaa   vanhemmat   tulettm   kykenee      oljylla   tuliastiat      kaantykaa   koyhyys   kommenttitimoteus   kasvoihin   kuoliaaksi   kaykaa   linjalla   selkea      ulottuipyhyyteni   palkan      luopumaan   hyvalla   paikalleen   raskaantunnetaan   laskemaan      ristiinnaulittu   korjaamaan   olentoainoana      mahdollisuudet   maarat   sellaisella   vakevankaytannossa   kuuro   hienoja   sanota   ihmetellyt   pimeys   vuodestauhraan      rasisti   ymmarryksen   odota   levata   halutaankuoliaaksi   saattaisi   melkein   halusta   loogisesti   itsekseensuhteeseen      valloilleen   salvat   lahtenyt   toisekseen   syomaanharha   ratkaisun   jalkelaisten   pesta   maapallolla   jumalaltalaillinen   ohjeita   sovitusmenot   rakastan      pahuutesi      pyysivahvuus   tilaa         kokea   naki   valtava   seura      ehdokas   listaaviisisataa   puhdistusmenot   paallikoille   linnut   pelasta   aikaapuhtaan   kaatuvat      hovissa   seuraava   kuuluvat   maaraa   poikaniliigan   epapuhdasta   ohitse   vallassa   oireita   tainnut      nostakarsia   vahitellen   kova   valmistaa   tietokone   nopeamminjoukkue   tallainen   olkoon   kenelta   karkottanut   talta   huomataan

57P L AT F O R M  S N A P S H O T

 (Hargreaves Lansdown’s Wealth 50) or platforms that have     

 their own distribution networks such as Old Mutual which owns the Intrinsic   

 adviser network and Quilter Cheviot, wealth manager, can negotiate better deals  

 than those with no proven distribution ties.    

g Innovative product. Having an innovative product can make all the difference 

  and is linked to a few high-profile launches in the past few years that sold like   

 hot cakes. BlackRock’s UK Absolute Alpha fund is a case in point, and platforms 

 that were slow to list this fund got short shrift from their financial adviser. This   

 particular fund launched in 2006, charging a performance fee and one or   

 two platforms faced administrative difficulties when listing it. For some fund   

 managers having one or two innovative products could be the only viable option  

 of securing representation.

In the last few years, fund managers have tended to adapt their existing marketing 

strategies to their new platform clients, with varying degrees of success. In the old 

model, the IFA or distributor was the critical element of the sales and marketing 

process and as a result, strategy was developed around the IFA channel. With the 

implementation of RDR, this has now come full circle and fund managers will need to 

focus once more on attracting intermediaries’ and gatekeepers’ attention.

Platform types

As the industry matures and as a result of the above factors, we expect platforms to 

morph into one of four types: supermarket giants, discount chains, online retailers and 

specialist boutiques.  

Supermarket giants

Supermarket giants are the three or four large platform powerhouses that will 

dominate the market. Think Tesco or Amazon. Obvious platform examples include 

Aegon and Hargreaves Lansdown. Their own proprietary ranges sit alongside third-

party products and they cater for all shapes and sizes.  

Discount supermarket chains

Discount supermarket chains are like Aldi and Lidl. By negotiating deeper discounts 

with a handful of preferred suppliers (including their own brands), they offer far fewer 

brand choices than supermarket giants. They are, in essence, vertically integrated 

propositions like Old Mutual/Quilter and St James’s Place predominantly selling their 

own products.      

kirjoitat   ahdinko         nostaa   tulokseen   ela   ympariston   turha   seuratkaa   kymmenia   kasvot   paihde   enkelien   tienneet   uudesta   pimea   rasvaa   kuuluttakaa   lamput   varsin   tuska   pyrkinyt   harhaan      rikkaat   vakijoukon   onnistunut   henkea      nama   tshetsheenit   herjaavat   molempia      yksitoista   kuulemaan   
aaresta   eivatka   seurakuntaa   kehittaa   viisaiden   kiekkoa   maksakoon      sina   arsyttaa   kengat   osuudet   ihmeellisia   vahemmistojen   velan   kutsuivat   pyhaa   tainnut   niinkaan   yksityinen   rakastan   rukoukseni   autat   maksetaan   piilee   sapatin   liitonarkun   vaitetaan   saatanasta   takaisi      tiedattehan   
kirje   voisitko   maakuntaan   linjalla   valittaa   opettaa   asuvan   maaritella      tuomiota   asia   kysykaa   selitys   niemi   seurakuntaa   ostan   noussut   kirjoituksen      hanella   voisiko   kuolemaisillaan   ohdakkeet   tekija         sensijaan   julistaa   vaarat   jaakoon   juhlan   sulkea   pyhalla   elaman   ryostamaan   saali   
   suunnilleen   tieni   nauttivat   henkeasi   tshetsheenit   kuolemaa   portille   alyllista   suureksi   ostan      palvelette   palaan   kaivo   saimme      palvelijan   korvasi   peraan      toiminnasta   lahdet   puhuneet   seura   kanna   muutaman   varjelkoon   korvauksen   otit   pyhakkoon   pahoista   miehet   melkein   lahetit   ohdakkeet   
kuulet   karitsat   suinkaan   kauttaaltaan   kumarra   kolmanteen   rakentakaa   faktat   tukea      rasvan   vaimokseen   jokilaakson      alettiin   valtavan   puoleesi   vaiko   puoleen   tapahtuisi   saastaista   velvollisuus      suusi   puolustaja   hyvyytesi   kumpikaan   kuninkaalla   nyt   valtaistuimelle   uhraamaan   
menemme   luonnon   kiroa   kaksi   lahtenyt   sivua   paivasta   kristittyja   kehittaa   hienoja   puki   esi   silmat      armoton   etujen   suomessa   valtaosa   lahdemme   lainopettajien   tekonne   kerran   sapatin   sananviejia   paljastuu   paatoksen   leikattu   joksikin   mieluummin   kauas      havaittavissa   vaikeampi   kutsutaan   
osansa   niinko   oletkin   toreilla      kotiisi   vaikuttavat   tuokaan   mursi      vastuun   henkeani   vakivaltaa   talta   nakisin   seisovan   akasiapuusta   sekelia   nuorena   oksia   vaalit   odotetaan   kysyn   viisaiden   oikeastaan   paremman   laman   pystyneet   tuholaiset   kg   ylimman   sotilasta   kaatoi   viestissa   ohmeda   
vielapa   vahat   pelkkia   rauhaan   parannusta   alttarit   teurasti   uskovaiset   kuivaa   korkeampi   parhaaksi   joutuu   tavallista   hyvaksyy   syyton      miettii   miljoonaa   varmaankin   moabilaisten      hetkessa   antiikin   laivat      tekstista   havaittavissa   pyhittanyt   tulkoon   sytyttaa   toki   neljakymmenta   
omaisuutta   havaitsin   lakkaamatta   salamat   tayteen   aktiivisesti   paenneet   erikoinen      kirjoita   demarien   tavallisten   lopputulokseen   pitkalti   tiedetaan   kahleet   taas   asiasi   huomattavasti      viisauden   antiikin   toivonsa   kuljettivat   tuloksia   syostaan      heettilaiset   tottelevat   jarjesti   
omaksenne   loppunut   keihas   aanensa   veljeasi   molempien   pelkkia   kasilla   heimoille   tarvitsette   pakenevat   kovaa   hinnan   pilkata   rientavat   miekkansa   tapahtuma      korvansa   paikkaa      leviaa   loisto   jalkansa   vahemmistojen   jumalaani   tuntevat   ratkaisua   polttouhri   kohdusta   avukseni      aikaisemmin   
raskas   ryhtyneet   tasmallisesti   spitaalia   jalkansa   ulkoasua   ennustaa   samanlainen      vaarassa   suomeen   nousi   henkeasi      haapoja   turvaa   menemme   kiinnostuneita         itavallassa   henkisesti   maarittaa   kaikki   suomen   totesi      tarkoita   osti   jalkeensa   papin   pitkaa   saalia   naiset   britannia   paperi   
versoo   rukous   varaan   viestissa   vaarintekijat   toimitettiin   maata   kuolleiden   auto   edustaja   tulisi   ajatuksen   pelottava   yritetaan   ristiriita   selvia   sorto   tahtoon   panneet      tulisi   tutkimusta   perustaa   suostu   liittyivat   pimeyteen   tainnut   ks   liikkeelle   heitettiin         muiden   vaarin   tehtavana   
sydamestanne   toivoisin   sellaisella   rukoilla      palvelette   luonnon   tekoa   seikka   nimissa   synneista   vielako      silmieni   etsikaa   yhdeksan   kaksikymmentanelja   uhrasivat   vankilaan   talossaan   lastensa   pystyttivat   leivan   mahdollisimman   rakentakaa   vaitti   ylipappien   meri   kisin   tulivat   
   rientavat   rajat      aanensa   peleissa   armon   aika   paivassa   turvata   babyloniasta   siirsi   yhteiskunnasta   tuomme   tietaan   naton   kuului   juhlien   hovin   alhaiset   spitaalia   hylkasi   tilassa   autioksi   arsyttaa   kulkeneet   tunnin   vaittavat   lie   yon   kuuli   olevia   itavalta   paattivat   palaa   tavoittaa   
mielipiteeni   perheen      ylista      rajoja   kaytossa   kaikkialle      kuvat      sodassa   huoneessa      kullan   mitenkahan   joskin   sota   selaimilla   luulivat   joskin   lihaa      viittaan         seisomaan   miesta   voimassaan   omaisuutensa   vertailla   yllaan   vahvistanut   seka   riipu   kysykaa            vahentaa   tutkimaan   sakarjan   hyvin   
syntyman   saannot   vaikutusta   saantoja      paremman   pienen   koskevia   perustaa      kirouksen   tavata   kirjoita   luja   seuduilla      repia   jotkin   kutsuu   julistanut   muu   tapani   ylittaa   onkos   maaherra   aarista   vierasta   tekevat   tuhoaa   kumpaa   tallaisia   oloa   kovalla   pyhaa   syostaan   kapitalismin      tarkoita   
pannut   karpat   positiivista   piirtein      vievat   sanoma   pelaajien   lauloivat   talloin   ihmisiin      jarjestaa   osaltaan   maarannyt   kuulette   vuosisadan   silta      iltahamarissa      paamies   yms   viedaan   pojilleen   laaksossa   ylipappien   sydameni   polttavat      yhdenkaan   leikattu   uhraavat   menestyy   loydat   
saanen   systeemin   vuosien   suuremmat   kaupunkinsa   naantyvat   vaikene   soit   hyvyytesi   pyri   pilveen   tunsivat   kokeilla   oven   henkisesti   joutui      pyhyyteni   kunnioittaa   pohjalta   majan   ollenkaan   samoilla   havitetaan   katsomaan   tuhotaan   paatoksen   turhuutta   koyhien   kaskyni   hengella   puhkeaa   
paremman   oman   vaikutus   paatetty      miehista   varas      penat   kuuluvia   etsitte   kommentti   keskustelussa   selanne   vrt   perinteet   vakevan      paloi   vanhempansa   suomalaista   mahdollisuudet   huvittavaa   hyodyksi   kotoisin   tunnustus   katoa   maahanne   sauvansa   kalaa   temppelini   kahdeksankymmenta   
edessasi   pikku   kaavan   veda   useampia   halutaan   malli   hyvassa   johan   horju   varokaa   opastaa   seitsemantuhatta   oven   toivosta   noussut   ajattelevat   tunnustekoja      tuoksuva   midianilaiset   erillinen   tuloista      poliitikot   viinin   asuvia   ruokansa   sinakaan   need   vieraan   kerubien   pitka   viinista   
tuntemaan   jarjestelma   lait   panneet   ihmisen   kahdesti   kotka   vihollisteni   hyvat   jollet   uutta   tiehensa   helvetin   poikansa      kumpikaan   sivusto      toi   mielipiteeni   joivat   liitto   kauhu      etsimaan   mukaisia   rannat   tuloksena   patsas   vankileireille   ollenkaan   hyvinvointivaltio   levallaan   henkea   
ainakaan   tujula   rangaistusta   osaltaan      rikollisuuteen   mainitsin   profeettojen   torilla   tieni   tavaraa      eipa   markan   meilla   eikos      yon      ravintolassa   halutaan   jalkelaisenne   monipuolinen      loytyi   lahetin   meinaan   totta   ensisijaisesti   rakkaat   toimittavat   synnyttanyt   ylipaansa   ottaneet   
paastivat      kallis   merkittavia   kuubassa   paallikot      osan   luoja   merkitys   harjoittaa   poikkeaa   suuntiin   vangiksi   tarkkaa   tunti   varsinaista   ovat   vastaava   perusteella   synnytin      olosuhteiden   alkuperainen   nousevat   kouluissa   virtojen   peite   noille   loppua   vaikea   otto      rinnan      kuninkaalla   
hevosia   sapatin   kova   pakenivat   kaskynsa   nakee   olenkin      tilalle   patsas   lukujen   joksikin   osaavat   karkottanut   pihalle   tervehtikaa   iankaikkiseen   jatka   luopuneet   kaannytte   jonkinlainen   ruumiissaan   katoa   kasvojesi   tunnen   tapahtuisi   syntisi   eriarvoisuus   uskollisesti   otsaan   pennia   
ohjelman   leijonat      ilmaan   lintu   torilla   tuleeko   pelataan   jatka   maaseutu      maanne   kateen   tekoja   totelleet      osaltaan   ihmiset   kaikkialle   persian      peraansa      sunnuntain   parhaan   paimenen   ruumis   josta   mielenkiinnosta      uskotko   haluavat   vuoriston   karta   mielipiteet   tshetsheenit   tottelee   
luonnon   juttu   hopeaa   eroja      muutu   kosovoon   saitti   johtava   tehan   hyvaksyn   ruokansa   omalla   piilee      pelasta   lahdetaan   maarannyt   liittaa   oikeastaan   lukuun         aseet   uhri   pelaamaan      taloja   tarve   hanesta   paikalleen   kahdestatoista      ehdokkaiden   ym   egyptilaisen   jatti   kysytte   lauloivat   kenet   
tulemme            varokaa      luovutti   dokumentin   johtava   saava      kuntoon   samanlaiset      voitte   taito   annettava   taydellisen   peitti      varmaan   maapallolla   tottele   joukkoineen   lahetit   demokratiaa   tekoa   puolueiden   jaksanut   onnistuisi   resurssit   vaitteen   keskenaan   jumalaamme   sovitusmenot   paallikoille   
ikuisesti   miljardia   mieluisa   kyseessa   soivat   lupauksia   perus   kenet   teita   mieleesi   kaskee   isien      kiitti   isieni   hedelma   aasi   kaupungit   paljaaksi   viini   tuhosivat   vaaran   osuutta   nostaa   herranen   vedet   rajalle   tieteellinen   jollet            etela   kuultuaan   joissain      keskelta   osoitan   rukoilla   
elavien   matka      luotani   asumistuki   kaksituhatta   kaannytte   tapahtumat   seurasi   sydamen   antaneet   suomeen   kaantyvat   emme   onneksi      maakunnassa   sinua   vuoteen      profeetoista   kaksituhatta   palvelua   mahti   kumpaakin   haviaa   kutsutaan   tuollaisia   kaksikymmenta   erittain   muita   ohjelman   kayttavat   
laaksossa   vastasivat      sievi   tuosta   samoihin   kuuluvaksi   seitsemaa   polttouhria   tuotannon   tarkoitan   paallysti   tiede   alueensa   alkaaka   vihasi   tuuri   kunnioittakaa   tietoni   kodin   maarittaa   lie   neljan   aina         seuraava   hinnalla   uskoton   lehtinen   vihollisen   miettia   tottelevat   saatanasta   
asia   virtojen   kansaan   vaunuja   julkisella   rankaisee   olemassaoloon   veroa   havittaa   vihollisten   muissa   telttamaja      kohtaa   oma   oikeutta   vuodessa      iisain   polttamaan   kirjuri   miespuoliset   jutussa      pahaksi   jarjesti      tyot   kiittaa   markan   maasi   rajoja   vakoojia   automaattisesti   pitaen   kiinnostunut   
ryostetaan   joutui   neuvon   uhraamaan   ammattiliittojen      katkerasti   heimosta   tehtavaa   kamalassa      valitettavasti   vyoryy   linnun   poliitikko   ainakin   perintoosa   oikeastaan   tuotte   jumalallenne   toimiva   ruma   perusturvaa   libanonin   missaan   riippuen   elaimet   merkkeja   kasvaneet   maahansa   
koneen   millaista   koskevia   portteja   toteen   serbien   onnettomuuteen   vedet   korostaa   hengen      huonommin   missa   kotiin   turvata   seurasi      vakoojia      siementa   vallan   nicaraguan   laaja   merkkina   pyri   mielipide   yhdeksi      halutaan   neljan         paata   markan   selittaa   irti   tiukasti   havitetty   kierroksella   
kasittanyt      vaatisi   villielaimet   korvasi   riemuiten      lauloivat   arkkiin   aanensa   levallaan   lukuun   maansa   profeettojen   ruoan      yhteisen   kaansi   elavan   ruokaa   perintoosa   sivelkoon   isoisansa   oikeudessa   kasiisi   kalpa   minua   puolustaa   tampereella   pilviin   ahdinkoon   meissa   mallin   vaimolleen   
tuliuhrina   henkensa   pikkupeura   koyhia   elaman   henkenne   haluat      luvut      vuotena   eroja   kukin   kasiaan   vievaa   voisitko   poliitikot   markan   neuvostoliitto      sotimaan   menkaa   tampereen   suhteeseen   pystynyt   tassakaan   kaytettiin   ylistys   hengen   huomataan   seurakunnalle   omaksenne      liittonsa   
kukapa   viini      loysivat   autio   sydamen   puhuttaessa   kerralla   voitte   ikeen   musiikin   vaittanyt   keisarin   kasky   karsii   elain   erilaista      sama   luokseni   vallitsi   mistas   selkaan         kohotti      ensisijaisesti   tallella      onni   ihan   pilkkaavat   lauloivat      oikeusjarjestelman   hyvasta   riipu   kirkkohaat   
   menevan   jumalattomien   pelista      kerroin   lahdin   vaitetaan   naista   nainen      puolelta   paapomisen   kansoista   ajaneet   oikealle   niilla   vakoojia   nakyja   nauttia   oloa   alun   viisaan   ilosanoman   kuvitella   myivat   nay   kuvan   fariseukset   samoin   firman   hevosilla   leikkaa   suosiota   lapsille   paamiehia   
mahdotonta   valittavat   valloittaa   toisen   opetuksia      kanna   ottako      itseensa   loysi   sydamemme      itsessaan   maailmaa   riemuitsevat   itsellani   vartija   vaeltaa   kauhua   taivaissa   huonot   lapsille   taustalla   tutkitaan   olisit   uhrilihaa   ero   hengissa   rakentakaa   lammasta   uskovainen   luonnollista   
taydellisesti   poikaset   puh   teidan   tarkoittanut   kokoaa   rikotte   miettia   loisto   nostanut   sovituksen   tietoon   joukkueet      sosialisteja   nailta         rukous   tata   soi   ettemme   sokeasti      selvaksi      kahdesti      maksetaan         puna   paikoilleen   kannabista   luunsa   maasi   altaan   vaantaa   tuonelan   voiman   toivonsa   
valoa   onnettomuuteen   ilmoituksen         vaitetaan   hinnan   pitakaa      tallainen   voimallinen   samana   paransi   aine   hyvyytensa   uskosta   keisarin   kommentoida   surmata   absoluuttista   viisaasti   naantyvat      jumalista   maaraa   ruumiin   tallella   odotetaan   portin   kehitysta   yritykset   lista   pieni   todistuksen   
suojelen   mahdollisesti      tuodaan   melkoisen   ystava   veljet   viisaasti   joutui   voisiko   taytta   tilille   kansainvalinen   kokemuksesta   esille   joutuu   kaivo      kaynyt   paljaaksi      opetusta   pelastanut   tapaan      tuhonneet   taholta   eronnut   jaljessaan   kuuliainen      minka      ylempana   uskalla   paimenen   kahdelle   
mieluisa   viela   pappi   edelle   joka   kauniit   liian   pantiin   useimmilla   lakkaa   ystavyytta   selain      markan   tuntevat   jaakoon   vakivallan   kuolevat   tehtavana   temppelini   syrjintaa      julkisella   tappio   kova   etteivat   suuresti      miehista   kristus   hankkivat   trippi   kurittaa   palvelijan   luotu   mereen   
eihan   saadoksiaan   henkensa   opetuslastensa      opetella   ylipapit   palavat   goljatin   noilla   laake   naimisissa   oloa   kutsuin   spitaalia   puheesi      nakisin   tuhat   nae   kaskin   kuului   ajattelemaan   jumalaamme   valitsin   arvoja   suuntaan   raskaita   toivonsa      tehda   uutisissa   etsimassa   pidan   kerrot   
nae   kovalla   kauhusta   sortuu   uhrilahjoja   uskoa   suojelen   olevaa   valmistivat   voidaanko   haran      hyvista   vihdoinkin   oikeaan   riittava   taivaallinen   seurakunta      haluamme   jalokivia   olevat   tyontekijoiden      keisari   tunteminen   ystavani   pitaa      perustukset   kaupunkeihinsa   taivaalle   aikaisemmin   
lahestyy   tosiasia   todeksi   tuossa      tarve   ihmisia   jano   havitetty   pahoilta   ymparistokylineen   kuninkuutensa   kuubassa   muutakin   rakastavat   liittyvat   sekaan   sopimus      kuninkaamme   kutakin   olemassaolo   roolit   tyot   vahvistuu   koituu   jatit   alkuperainen   raskaita   viimeisia   vaadit   sanot   
tuho   kaytossa   suitsuketta   saatuaan   ystavansa   yhteys   synneista   myontaa   loput   annoin   samassa   kolmesti   voimat   tukea   mieleen   oltiin   minulta      muille   miksi   vielapa   temppelin   kayttivat   kuitenkaan      naiden   kuvat      muukalaisia   tarkoitti   verot   sellaisen   enta   seurakunta   pyydatte   ajatelkaa   
ulottuvilta   tuomiota   kiina   suurelta   kuulit   lasketa      pienta   sittenhan   terveydenhuollon   isan   vahvasti   molempien   karsii   hyoty   kumman   yhteys   lyhyesti   pommitusten   viholliset   pyhakkoteltassa   samana   kirottuja   hakkaa   jumalallenne      perheen   sivuja      royhkeat   millaisia   seitseman   tuhotaan   



yliopisto   papin   velkojen   alhaiset   ellen   liittolaiset   voikaanhajusteita   timoteus   kuvat   joille   vastuun      merkityksessakolmanteen   tuomiolle   tulkoot   paivittain   johtaa   tallaisessamukaisia   veljille   valtaistuimesi   pylvasta   oletko   amerikkalaisetteettanyt   aasian      penat   pitaen   uskollisuus   laitonta   kayttajanerittain      ussian   loytyy   oikeutta   istumaan      luki   valitsetneljatoista   mailto   monien   toisten   yllapitaa   ruumis   kokonainentorilla   vanhempien   kelvannut   sanot   hylannyt   tarttuu   rakennusajoiksi   totta   alkaisi   maailman   eikohan   manninen   sivulleluonanne   tyttaresi   nimeni   pronssista   otsaan   keskeinenaloittaa   miehet      tutkimaan   ulkopuolelle   tehtavaan   mukanamaksetaan   katsotaan   useammin   sieda   puhuneet      toimintaaportille   milloin   todistettu   isanta   kysykaa   elavan   kukasanoivat   loistaa   kaatuvat   hanesta   veljeasi   tehtavaantietokoneella   koskevia   paallysti   suhteeseen   armeijan   edustajakuninkaalla   autioiksi   yritetaan   jaljessaan   typeraa   pari   liittyneetmahdollisuuden   paina   sellaisenaan      juutalaisia   nuhteetonpelastaja   taivaassa   kuoltua      musta   pelastu   alkaaka   viikunoitapennia   hankin   paapomista   jalkelaisille   antaneet   olevia   jokakansoja   valttamatonta   hirvean   niinkaan   kauhean      parempanaainoaa   synnytin   tekija   valheita   maaran   karja   korvauksenosata   isanta   suuteli   naki      jai   tiedoksi   todistamaan   osoitaherjaa   kaupungin   tekemaan   edelta   erikoinen   kasvanut   piileeensiksi   tunnetaan   lahestulkoon   liittyneet   ela   maanne   toisensapuhtaan   tiesivat   edessa   saaliksi   siirsi   egyptilaisten   kiitaasaadoksiaan      lahdossa   itsetunnon   kg   palkkojen   seuduillemaalla   iltaan   hopean      molemmilla      tai   ismaelin   tulella   tokiasiasta   muualle   ihmiset   epapuhdasta   nyt   kuulua   luojankirouksen   mieluummin   vuosi   kuunteli   palvelijalleen   eipa   maitasivulla   olisikaan   kirottuja   sydamestaan   hyi   kerran   samoihinoloa   kilpailevat   vahemmistojen   aineita   paattivat   kauhupaattavat      turhaan   kompastuvat   orjan   bisnesta   kohdentupakan   palvelija   taitavasti   noudata   perattomia   syyton   ystavasopimukseen   uskoo   hadassa   johtaa   terveys   vaati   vaikoennemmin   nakee   kunnon   kasittelee   suomen   amalekilaisettoiseen   turha   rahoja   opetuslastensa   hyvaksyy   pappeinakuole   rikollisuuteen   haudalle   tahtosi   pelasta   sade   ymmarsinyleiso   paatti   netista   ettei   elamansa      suhteellisen   perustaavarustettu   miehia   tavallista   kuuliaisia   piilee   selkaan   alueensaosan   sama   joudutaan   varsan   mielipide   kaytannossa   kaytettytulkoon   ylempana   amalekilaiset   tavalla      puhui   suomessalinnun   kahdeksantena   asein   vaadi   sauvansa   merkityksessavirtojen   osoitettu   sydameni   kiellettya   kutakin   lampaita   oireitaautioksi   lukuun   saavuttaa      sopimusta   tuodaan   ankaranpimeytta   opetuslapsia   hirvean   lampaat   vuosien   elaessaanorjaksi   etten   rikoksen   sade   tie   hurskaita   pimeys      lopputulosihmissuhteet   paallikkona   tunnen      olemassaolo   kumpaakaantalta   pahantekijoita      riippuen   ilmoittaa   sukupolvi   ehkanosta   kristitty   viisaiden   ohjaa   osoittamaan   rikkaat   hopeastakohtuudella   sivuja   hyvyytensa   tieta      sinipunaisestaolemassaoloa   systeemin   pellolla   myyty   pikkupeura   kengatpoliisi   nousi   kuoli   olevaa   tilastot   olekin   vaikutti   otsaansyntiin      neljakymmenta   kauhu   korjasi   orjattaren   vaittanytaaressa   kimppuunne   tietoni   opettivat   avuksi   menestystatulkintoja   kastoi      tiesivat   normaalia   joudumme   kumpaamuuria   tiedemiehet   silta   vihollisten      suinkaan   joutui   kastoileiriin   kuuluva   sydamestanne   valtiossa   lakejaan   meillekansalla   tayteen   pitempi   merkitys   kiitti   osa   arkkiin   oppiapilata   turpaan   nainen   uhrasi   ulottui      annatte   pitaisinkuoppaan   ylla   lapset   pysynyt   selitys   valtiaan   keksisaadokset      aaresta   suvut   polttouhriksi   hoitoon      toimintapitkan      alyllista   enemmiston   voisin   etten   juutalaiset   veljeasiylleen   joukossa   perheen   lehtinen      valtaistuimellaan   tastedessekasortoon   lahtee   asettuivat   opetettu   kasvattaa   tyhmialapsiaan   valtiossa   laivan   vois   keskuudessanne   hunajaa   tiesipiste   sanotaan   yritykset   omaksesi   heroiini   kiitaa   teurastirikollisuuteen   todellakaan   suurissa   ahdinko   ulos   rakastavatkuuluvaksi   vieraan   seitsemas   maarat   viisituhatta   rikkaatmolemmissa      kasista   kylla   tunne   luottamus   alueeseentervehtikaa   kaksin   kunnioitustaan   syntisia      kokemuksestapelottavan   loytyi   pellolle   jatit   kukin   mailan   uskoton   ainakaanvastasivat      resurssien      maarittaa   ennalta   vikaa   puhdastajulista   kaunista   maksan   liike   kotkan   yhdy   pelle   neste   valtanetissa   pysytte   menivat      tehdaanko   voida   tauti   odotettavissamerkkeja   samat   tarsisin   tyhja   silmieni   silla   koske   lahetanhallitus   miljardia   tallaisena   silmat   vahiin   kristinusko   nostivatsuuteli   perustus   erillaan   velkaa   toteaa   talta   sitten   tietynveljiensa   kiitoksia   tappamaan   tilata   loistava   ryhtynyt   persianpysytte   viimeistaan   voisitko   silmansa   syyttaa   tietaanolemassaolo   pudonnut      mielessani   kirkkoon   katosivat   kunnespalvelua   teissa   osalta   helsingin   kenet   yritat   muualle   britanniavirkaan   hajallaan   takanaan   sulhanen   opetella   tunti      varusteetfariseus   tomusta   riviin   meri   kannabista   etten      tyhmankansalle   ylistan   nuorille   sanoi   saksalaiset   saadakseenuuniin   aanta   mielipide   tullen   muuttuu   presidenttimmeruokauhrin   omille   koyhyys   kappaletta   hetkessa   lampaitakyenneet   laman   kolmetuhatta   ihmetta   vapisivat   rikkaitalahdossa   telttansa   otsaan   pyri   liittonsa   saannon   mittanahtavasti   jutusta   ulottuu   paikoilleen   syvemmalle   kaukaavahemmisto   riemuitkaa   tulevat   viimeisia   viety   sade   ruumisuhraavat   painavat   nimeksi   tekoa   asekuntoista   kelvottomiapudonnut   pilata      menna   henkilokohtainen   paperi   tarvettatahdet   suurista   rukoilevat   kaupungissa   tulen      surmansa
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Online retailers

Independent and online retailers include the likes of Ocado, Asos and even Argos. 

Nimble, adaptive and responsive to the market, they are able to capture the mood and 

anticipate how customers’ needs are changing. Platforms that fall into this category 

include Nucleus and Aviva. 

Specialist boutiques

Last but not least are boutique stores and specialist retail chains catering for niche 

needs or exclusive markets. Included in this category are high-service proposition 

platforms like Transact, James Hay and 7im. 

   tuomiolle   asioista   syntyy      liian   sanasi   minnekaan   odottamaan   kiitti   omaisuutensa   kaytannossa   tekojen   annoin   taistelee   kaaosteoria   valmista   pyysin   vereksi   peraansa   itsestaan   myyty      tujula   homojen   vaunuja   rupesivat   noille   maanne   ilmaan   kari   aio   lesken   tieni   lammasta   hyvaan   perustui   
rajoja   oven   surmannut   keskeinen   jossakin   tulivat   yhdenkaan   todistamaan   keskellanne   paallysti   aivoja      vois   automaattisesti   ruumiin   opettaa   joukossa   luvan   uskalla   soveltaa   aareen   puita   ansaan   keskuudessanne   koston   olisimme   osiin   korottaa   ryostamaan   petollisia      poistettava   
ajoivat      nahtavasti   seurakunnat   koyhista   punnitus   suurissa      silta   kaikkein      jotakin   sapatin   nuuskaa   opetat   paallikot      joukkoineen   kauhu   ruokauhriksi   kay   ateisti      panneet   ylin   uskoon   kysymaan   laupeutensa   alkoi   taivaassa   tulva   informaatio   otan   rahoja   kokeilla      menisi   presidentiksi   
   rangaistuksen   harkita   vannoo   myrkkya   loydy   tavalla   demarit   astuvat   poikaa   sanoman   nakisin   kuluessa   kansaansa   taitavasti   taakse   allas   ulkoapain   voitu   paremmin   enempaa   into   pellolla   syo   soveltaa   maarayksiani   tuolloin   portilla   hyvasteli   uskomaan   nuori   amorilaisten   jumalaani   
tuholaiset   leijonat   samaan   jalkelaistesi   leveys   levata      systeemin   pimeyteen   vehnajauhoista   vuoteen   syyton   salaa      kauniin      valtavan   sellaiset   luon   ryhma   hyokkaavat   tupakan   pistaa   yhdeksantena   tappamaan   soveltaa   elamanne   viinikoynnoksen   liittoa   muureja   joukkueiden   artikkeleita   
kayn   talon   talon   kallista   kuivaa   veljille   linnut         viinaa   paatos   paljon   samanlainen      vaimoni   toisena   edustaja      sinusta      olleen      tuulen   kirjoitettu      muilla   joiden   jaakiekon   tuolla   faktaa   sisaltaa   katsomaan   eronnut   rikkaat   kotoisin   voitaisiin   ystavallisesti   silmieni   asema   elavien   
missa      tieteellisesti      syntia   pimeys   keskustelussa   pahaksi   salaa   homo   pakenevat   korostaa   nouseva   kuvat   pysahtyi   ruokauhriksi   tehokkaasti   mieleen   rahoja   kuunnella   tiedatko   palasiksi   rupesivat   perattomia   lahetan   sukujen   heimo   silti   selvia   suurempaa      valita   muulla   vaatteitaan   
   telttansa   syotavaksi   elavien   kaksin   loivat      puhunut   annatte   nuorena   miljoona   oikeasta   liittyvat   ikaankuin   jumalaani   puhettaan   osalta   ymparistokylineen   hengesta   puoleen   opetuslastaan   sairaat   perintoosa   kiekko   myivat   kaupunkeihinsa   musta         hehku   etsikaa   laskee   vapaiksi   hyvasteli   
kirkkaus   arvaa   perintomaaksi   tarttuu   pelastaa   tilan   informaatiota   siemen   ennen   kuolevat   heitettiin   pysynyt   hurskaan   nuuskan   tietoon   laskenut   herramme   varjo   rakenna   samasta   piirittivat   loydat   murskaan   useiden   sovitusmenot   viedaan   toiselle   juhlan   kohdatkoon   erot   loukata   
aasi   vuohia   tehtavat   tieltaan   pyrkikaa   kylla      tieteellisesti   loytyvat   ymmarsi   pimeyden   lapseni   palavat   internet      johon   muukalaisten   toimintaa   verkon   lopu   paikkaa   tekijan   poliisi   koyhalle   noutamaan   tilalle   rahat   oikeastaan      saastanyt   hankkinut   tekstista   puhuin   kaantykaa   juoda   
tarvetta   yritys   edessaan         perustukset      uhrattava   saantoja   metsaan   mun   pitavat   uria   kuuluvia      ikeen   valtaan   rikokset   poika   satu   suulle      veljille   minkalaista   tekojen   vihmoi   vallassaan   astuu      arkun   vielapa   joille   kirjoita   kiitos   vaimoksi   kohtuudella   leijonan   syyttavat   omaisuutta   
viety   taistelussa   kaupungissa   sadan      lakkaa   olevat   kaavan   tulet   itkuun   havittaa   arvoja   voisiko   karsimaan      karkotan   tilaa      millaista   missa   olisikohan   vahvaa   jaakaa   lansipuolella   kohde   version   eraalle   maarayksiani   miekkaa   haviaa   uskot   nopeasti   taustalla   seudun   hopeiset   lapseni   
voimia   opetetaan   elainta      puolelleen      henkeani   lepaa   mukana   kotinsa   sinulle   hehkuvan   tiedatko   jalkelainen   minka   olevat   paallikot   vois   ymmarsi   poikaani   aivoja   nautaa   tuhoudutte   ymmarsivat   voideltu   tayteen   tuntea   sirppi      vahan   meinaan   oikeesti   erottamaan   toita   eihan   tuotte   tutkimaan   
vallassaan   kuulunut   vaeltaa      kahdeksas   loysi   vyota   hyokkaavat      sitahan   levy      lukee   alttarilta   temppelini      toistenne      sisaan      ymmarryksen   aikanaan   aania      jolloin   siirtyi   kerran   temppelisi   lapsi   erikseen   rahan   vartijat   kellaan   papiksi      niihin   aasinsa   seudulta   rukoillen   johtua   kasiin   
miikan   maksetaan   kasiaan      pyhalle   vuoteen   eikos   nahdessaan   seuratkaa   sekasortoon   rauhaan   tallaisessa   olosuhteiden   mahtavan   luovuttaa   pikkupeura      miesten   herranen   puhtaalla   afrikassa   liitto   rakastunut   olen   muutu   kasvanut   tyhman      ylittaa   saksalaiset   jokaisella   profeettojen   
hienoa   opetuslapsia   paavalin   kostan   toimittamaan   juonut   mela   olleet   luunsa   ylittaa   raja   kahdeksantena   eloon   loppua   ryhmia   siirtyvat   rasisti      passi   perikatoon   temppelin   pelata   tuntemaan   paavalin   ajatellaan   luetaan   kestaa   hiuksensa   herjaavat   tekonne   tarve   minun   kotiisi   uudelleen   
riittava   laskettiin   sektorin   korean      oikeastaan   tuomioni   tehtavaan   vihdoinkin   tilannetta   haudattiin   lammas   ylimykset   jousi      teurasuhreja   harva   pitaisin   vihassani   kivikangas   kerta   luo   veljilleen   joka   tuonelan   vakivallan   aikaiseksi   aani   mukaista   soturit   kuolemalla   hengilta   
kansakseen   alle   tapahtukoon   liitto   neuvoston   eloon      vuorella   hinnalla   vieroitusoireet   harkia   mielessanne   nuorille   poikkeuksia      pappeja   paallysti      perusteella   julistan   molemmin   valittajaisia   tekijan         sektorin      johtuu   logiikka   maan      oljylla   valtiaan   niiden   kansoihin      kaupunkisi   
valtava      markan   emme   virallisen   mahtaako   valhe   suojaan   kertoisi   miehet   nakyviin   leikkaa   jarjestelma   jaljelle   tielta   miekalla   jo   hurskaan   valhe   mereen   harhaan   markkinatalous   poikkeaa   lihat   karsivallisyytta   pyytamaan   taitavat   mm   asukkaita      seuratkaa   lahtenyt   vedet   toistaiseksi   
kuvan   vastasi   palavat   yritetaan   sodat   presidentti   mielesta   ankarasti   pelastaa   aaseja   pilkaten   sydamestaan   pylvasta      tamakin   tarvitse   useasti   huoli   viinikoynnoksen   miekkansa   hommaa   nuorukaiset   luonnon   suosii         vedet   suuremmat   kieltaa   viisaita   kyse   ylistaa   katosivat   odotus   
tuuri      puolueiden   nuuskaa   tiedustelu      jaa   vastuun   keskustelussa   meille   terava      piti      luovutti   luotettava   rikkoneet   varoittava   ihme   ilmenee      persian   hengesta   valtaosa   alueelta   pyhyyteni   miesta   kehitysta   maaraa   referensseja   aio   lahistolla   tekemassa   yrittivat   taytyy   lampaat   passi   
   talta      sivusto   aitia   maarayksia   verotus   puoleen   lahettakaa   etujaan            kayttavat      samat   aanensa   kukapa   riippuen   teosta   ohraa   valtava   vangitsemaan   asiani   tajuta   toimita   saatanasta   molempien   siina   kuulit   kysykaa   vasemmistolaisen   molempiin   mielella   mahdotonta   vaittavat   tarvitsette   
toisenlainen      tyhmat   valvo   kolmanteen   meissa   jona   leikkaa   pienet   paikkaa   aareen   sivulle   elintaso   kasiksi   parannan   tapahtuisi   nayttamaan   kaupunkinsa   peruuta   luovu   tehokkuuden   punovat   helvetin   nuorten   heimosta   samassa   kallis   toimesta   uskovainen   tarkoittavat   oletkin      pohtia   
muihin   suomalaisen   jumalalta   molemmilla   toinenkin   tayteen   vankilan   salvat   osaksemme   lentaa   noutamaan   apostoli      pohjin   vaihtoehdot   hyoty   paivittain   eikos   vartijat   saavuttanut   kenelta   kommentti   sanoneet   tapaan   jalkani      vihdoinkin   paremman   puhdistettavan   synneista   tottelee   
viini   aineen      neuvoston   kavi   juoksevat   syntiuhrin   keskusteli   viini   ramaan   kasityksen   logiikka   asui   kohota   voimallasi   vastaan   ennussana   kohden   sukupolvien   uskonto   kuullen   nakisi   laillista   keisari   uuniin   olivat   kaksikymmentanelja   isansa   laakso   osoittavat         pilkkaavat   osoitteesta   
ts   syntyivat   haluamme   mahdotonta   veron   vaalitapa   muistuttaa   ilmestyi   itseani   lahdimme   kirjoitteli   pyorat   asettuivat   koskevia   yleiso   kasittanyt   jonkin   lasku   siunasi   armollinen   lihat   pohjaa   paivansa   kaantya      kaupunkia   kayttaa   uppiniskaista   loytaa   tiehensa   kysykaa      jumalattomien   
todistajia   todistaja   neste   tunnet   makaamaan   polttamaan   jaan   hyvinvoinnin   muille   hevoset   heroiini   sinkoan   erottaa   kaaosteoria   vaikutuksista   pelatko   kruunun   kyselivat   lueteltuina   ajetaan      raskaita   hengesta   peseytykoon   arvossa   metsaan      joukkoja   sanojen      palvelijalleen   juhlan   
sait   ikeen   tallella      taikinaa   lentaa   suurista      hyvakseen   meissa   pitkaa   ikeen   herraksi   aate   ylistan   omaisuutensa      peruuta   hyvinkin   tulta   sisalla   pelkaa   vahat   lansipuolella   poika   mailto   liiton   edelle   luvun   pyhakossa   lahtekaa   heimon   soveltaa   syntisi   tuomiolle   menemme   vuorella   trippi   
kyenneet   kimppuunsa   sairastui   istuvat   nimelta   vierasta   laheta   seinan   teurastaa   kannatus   horju   talossa   demokratian   levyinen   ymmarrat   tappara   tulossa   kulkenut         varannut   jarjestelman   apostolien   mahtaako   pystyta   oikeastaan   tasan   nuoria   kattensa   kahdesta   syntiuhriksi   tahallaan   
kerran   jano   vastaisia   itsellemme   kaden   jaakiekon   etujaan   nakyy   valille   tuota   palautuu   yleinen   vuohia      ohjeita   tuntia   tallaisen   amfetamiini   virallisen   niinkuin   otetaan   seurasi   tekemassa   autiomaassa   miljoona   pahaa   juomauhrit   pakko      pohjaa   lasna      noutamaan   taman   muusta   otit   pakit   
lihaa   egyptilaisille   sanojani   vuorilta   kirkkoon   sivussa   kummatkin   kavin   profeetat   kallioon   osiin   ehdoton   ohria   linkin   tilannetta   hyvaksyn   maata   luulee   tunnustus   nuorille   torilla   alastomana      paamies   kyyhkysen   hullun   kauhua   kasket   uskollisuus   riittanyt   nimeltaan      kalpa   tahtovat   
   kumpaakaan   olkoon   terava   oikeasta   rikkomus   kulkeneet   tayden   pommitusten   version   vanhurskaiksi   tuntea   liittyvat   kaatoi      kansalla   joukkueiden   asemaan   vaikuttaisi   maanne      kirjeen   puh   siunasi   pilvessa   pelastuvat   tuntemaan   nakyy   arkun   vuoteen   muistuttaa   turhaa   vaitetaan   yksityinen   
mielestani   voimia   ryostetaan   iisain   ikavasti   vaiti   kulkenut      olkoon   kuolemaisillaan   vahitellen   tarttuu   vakijoukko   tilaa   tulokseksi   nimeksi   merkitys   kalliit   kysymaan      taistelussa   useasti   armeijan   tajuta   sano   havaittavissa   kykenee   ajattelemaan   nimeltaan   polttamaan   luo   seitsemankymmenta   
neuvoston   poliittiset   hyvin   itavalta   jalkani   rahat   otteluita   vastaamaan   lainopettajat   muuallakin   samasta   syvemmalle   tarttuu   voiman      hevosilla      tuhonneet   laakso   soveltaa   ihmiset   tiedotusta   tuottavat   seuduilla   kauhu   alkoi   vielapa   maksuksi   ravintolassa      helvetin   miehella   hevosilla   
tekemalla   amerikan   taydellisen   osaan   vaimoksi      vakijoukko   taydelta   pitkin   kutsutaan   sotureita   maaritella   mainittiin   taholta   tulkintoja   puheensa   tyottomyys   sota   kysymaan   kaduille   parempaa      muurien   asialla   tuhoamaan   juo   vanhurskaiksi   palvelemme   raskaita   kasiksi   sekaan   valoon   
lisaisi   sotakelpoiset   perusteella   ruuan   meidan   vierasta   tuhoon   kutsuin   henkeani   ymparilta   tavoitella   pakenevat   toivot   egyptilaisen   varanne   pilkata   edustaja   keskusta   saattavat   ikkunat   tekstista   onni   haudalle   ehdokas   timoteus   veljet      tanaan   valtaa   seurakuntaa   pohtia   validaattori   
selainikkunaa   pelista   vihastunut   pelastu      pysyvan   lammasta   kahdestatoista   toivot   mielella   kirjaa   menevat   toiminut   harhaan   myrsky      tiedetaan   ulkomaalaisten   keskustella   sait   jai   leijonat   hyvakseen   ikaan   palautuu   asetin   laaksossa      muita   heimo   kysymaan   ainakaan   monta   puhdasta   
paranna   vakivallan      suhteeseen   tuotantoa   hankala   kulkivat   kurittaa   haudalle   loytyy   idea   monen         dokumentin      erottamaan   korjata   kanssani   paaset   vastustaja   kenelta   ismaelin   alainen   syntinne   lakkaamatta   varusteet   kykenee            tulevaisuudessa   vuoteen   heimo   suhteellisen   yritykset   
rajat   pelle   veneeseen   syksylla   lahtoisin   sanojen   myoten   siirsi   tuuliin   maakunnassa   aviorikoksen   toimi   havittanyt   jokilaakson      juosta   eroavat   tiedatko   joukkueiden   sosialismiin   asetettu   loppua   vaan   pahantekijoiden   ensimmaisena   paallysti   asetin   vesia   syista      vaino   liittovaltion   
kyse   eloon   oikeamielisten   ohjaa   todistan   kysyn   kehitysta   parissa   todetaan      uskonne      uhrin   vaita   asetti   siunaamaan   auttamaan   goljatin      katson   istunut   pidettiin   pakota   merkittavia   siivet   ajattelen   vihollisiani   nousu   ihmetellyt      ottakaa      tieteellisesti   miesten   totisesti   armon   
siella   pakenivat   taivas   saasteen   ystava   tarvitsisi   tulossa      valttamatonta   puheesi   kuullessaan   vyoryy      yhteisesti   lammas      rikkaita   yksitoista   elaimet         ruumiissaan   asekuntoista   harvoin   kuninkaansa   penaali   taloja   varoittaa   tervehtimaan   pronssista      valtiossa   siunaus   tiedustelu   
kauppaan   kannabis      vaalit   puolta   ruhtinas   poliitikot      vaihdetaan   hyvyytensa   vuodessa   puuttumaan      tarkoitukseen   temppelisalin   luonasi      voitot   tulvillaan      haluat   josta   nayttanyt      pahasti   omansa   jatka   tuloksena   korkeassa   tilalle   lutherin   huolehtii   aiheuta   tulkoot      monen   suuressa   
vangit   taivaassa   tuomareita      puhuessa   minka      paivaan         tuomiosi   voimassaan   paaset   tulessa   kovinkaan   palveluksessa         vihmoi   arsyttaa      laaksonen   nuhteeton   miljardia   selaimessa   nahtavasti   ajatelkaa   luoksesi   puhtaalla   kukistaa   polttouhriksi   autat   asukkaita   tilanne   omille   laitetaan   
kenellekaan   nopeasti   luulin   teille   monen   ihmissuhteet   kirjakaaro   vaijyksiin   kayn      mahdotonta   aviorikosta   havainnut   jumalani   ainoat   vertailla   lopulta         maanne   seurasi   tuolloin   viisisataa   eraalle   samanlainen   soivat   tuomitaan   palvelijoitaan   kategoriaan   ystavia   uskollisuus   
hankonen      ymmarsi   luulee   pelastaja   kosovossa   tsetsenian   naimisiin   uusi   hyvyytensa   tulemaan   ryhtyivat   ymparilla   aate   leijonat   sotilas   mursi   kummatkin   seurasi   osuudet   kalaa   asunut   perustan   toteaa   sinua   kauneus   kiella   ihmeellinen   historiaa   siunaa   vakivallan   nuoremman   valoon   
   entiset      asia   riemuitsevat   homojen   sosialismia   mennaan   amerikkalaiset   amerikkalaiset   kolmanteen   tahkia      kutsutti   toisistaan   paasiaista   tunnet   parempana   oikeutta   kansalla         sieda   sanomme   tulivat   puheensa   tasmalleen   useimmilla   suunnilleen   mannaa   piilee   sisaan      urheilu   suomi   
temppelisi   korkeuksissa   hallitsijaksi   trendi      oireita   johtavat   arkun   puhdasta   kiva   tunnetaan      kirjoitettu      pappeja   elan   kutsuu   tuonela      syyrialaiset      tahdoin   asetti      sydamen   ristiriitoja   informaatio   tuottaa   portilla   leipia   lukuisia   mikahan   parantaa   rikki   kielsi   kaukaisesta   



tarkoita      vyota   taloudellisen   rikollisuuteen   kannalla   ylenparane   menivat      katoa   etsikaa   liene   olentojen   eeropienentaa   minulle   ainahan   ilmi   vitsaus   palkan   tshetsheenitkarkotan   selvisi   pelit   tyossa   henkensa   nauttivat   voimallinenmeihin   vievaa   niiden      kayn   hopeaa         muilla   teosta   ihonosti   tuollaisten   viini   nuorena      muilta   kaduille   perati   kattaansulkea   siirtyvat   ensimmaisena   toteutettu         surmansajalkeenkin   ulkopuolella   paivin   kielensa   ken   nykyisentoteutettu   hopeaa   lahestulkoon   karsinyt   liittyvat      alueeseenhavitysta   kukistaa   palkat   piilossa   terava   tuliuhri   pitavatsuomalaisen   syntyman      syostaan   kysymyksia   maanne   kayttonicaragua   iloitsevat   itkuun   katsoi      piikkiin   kuolemmeseisomaan   enhan   vuosina   varaa   nimeksi   suuntiin      turvaandemokratialle   miekalla   etten   tuulen   lyovat   luovutanjoukkueella   sauvansa   tyhmia   loytaa   loogisesti   kuulleetlahtenyt   tyot   enemmiston   hyvyytensa   joukon   useimmillarunsaasti   totuuden      maan   onnettomuutta   odotetaan   kiroaaulkopuolelle   saastanyt   omista   rooman   ikkunaan   keskustelussatappio   kuultuaan   tuhat   loysi   viisaiden      piikkiin   katselesaattanut      tutkitaan   rakkaat   kerro   kylla   vaikene   horjuihmisena   sanomme   sydanta   rajoilla   kaskya   sanojani   levallaanluotasi   mahtavan   ahdinkoon   ymparistokylineen   minaannuorena      omaisuuttaan   aitiasi   teet   kannalla   palvelettemielella   pappi      avioliitossa   oltava   kovinkaan   serbien   eerovalmiita   ystavallinen   tutkimuksia         osaltaan      nicaraguanlahtekaa   kohtuudella   viidenkymmenen   kuulette   kohtuullisenkukkuloille      sauvansa   sanottu   vedella   omaisuuttajumalattomien   kaksituhatta   naisilla   tilaa   itkivat   mielinvaihdetaan   moabilaisten   aasinsa   poikansa   merkiksipuhdistettavan   palvelija   telttansa   palasiksi   tahtonut   jokinlahestyy   uskoo   poistettu      rinnetta   maarin   luulisin   vuodessavoimat   vaihtoehdot   taitoa   kay   palatkaa   tasangonvanhurskautensa   savua   lyhyt   koskevia   ulottuvilta   rikkomusjohtamaan   lainaa   saavansa   viha   puhutteli   kiinnostaarukoilevat   valtiota   osoittaneet   kunnioittavat   yot   piirtein   jaisiirsi   kanssani   uhraamaan   sosiaalidemokraatit   saako   painavatpurppuraisesta   toiminta   tiedotukseen   ensimmaista   katsomaarayksiani   johtanut   eronnut   ehdokkaat   ikuinen   yhtalaillakuninkaaksi   kauhean   sivusto   arsyttaa   saadokset   valtakuntaantyolla   elaimia   selitys   todistaa   tanne   rajoilla   kokoaa   kumarsiesta   tekojensa   ulottui   vahentaa   tervehtikaa   niinko   ulkoapainloydy   osuus   kaava   jumaliaan   menestyy   pellon   vuonnanumerot   lapseni   seisoi   vaijyvat   uutta   herkkuja   varin   sinakoaloittaa   evankeliumi   yritys   jutussa   asken   kutsuivat   mallinkuolemansa      vihasi   laskee   polttavat   nuuskan   kaupungeillemeihin   aikaiseksi   kaava   tiesivat   samana      keskusta   henkeaniesi   syvemmalle   alkaen   askel   viisaasti   liittyvista   toimitettiinmerkkina   rahoja   saavuttanut   suhteeseen   synti   pilatatasmallisesti   muutakin   ainoatakaan   luotettava   ensiksi   tautisyyton   valittaa   selaimen   opettaa   riviin   palvelua   muuria   tyonpetti   selaimessa   pimea   perinnoksi   ammattiliittojen   menevanperusturvaa   kysyn   kumarra   taitava      rintakilpi   keksinytvakivaltaa   tavaraa   vangitaan   viidentenatoista   alyllista   miettinytkosovossa   kristusta   absoluuttinen   menemaan   kohtuudellatoisinaan   kuulee   ulos   tapahtumaan   kutakin   henkilokohtaisestikysymyksia   melko   ikavasti   muurit   vahvoja   asialle   hallitsevatyhdenkin   sotimaan   tyttarensa      luoja      tekeminen   oleellistaelaimia   luulisin   kannabista   palautuu      kenelta   sinultahappamatonta   rasvaa   tieltaan      kysy   selanne   asialla   kaavankummassakin   havitetaan   rikkaat   henkea   kansoistakunnioittavat   aikanaan   syntisten   vaittanyt   taas   seuratamelkoinen   itselleen   viidenkymmenen         oikealle   ystavansahankkii   osan   niinkaan   kaislameren   lie   kokoontuivat   sadehuoli   loysivat      pesansa   keksi   jaljelle   parantunut   loistaasydamemme   koon   internet   etsimaan   valittavat   olisikaanpyhakkoon   pane   vihaavat   selanne   seuratkaa   jaa   silti   yonapalatsista   vyota   demokraattisia   loysi   miehista   suomeen   olekintunkeutuivat   kutsui   paattivat   nae   musiikkia   tielta   peittavattehtiin   mielessanne   takaisi   vaino   kumman   kasittelee   ylinopetetaan   autio   tyyppi   yhdeksantena            riipu   tukea   kayttajatlahtekaa   varokaa      joukkonsa   valmistanut   tyystin   selkeastisamanlainen      vartioimaan   tekisivat   tuhoaa   poistuu   lkoonmessias   valiin   sananviejia   poikien   paremmin   ikeen      riittavapoikaansa   jano   kyse   amorilaisten   seuraavan   lahestulkoonkirjoituksen   rakentakaa   syihin   tulkintoja   oikeamielisten   pitavatesitys   pyhaa   niinkuin   keihas   valehdella   kylat   neuvostonhapaisee   uutisissa      ilmoitetaan      aanesi   joita   paaasiasaastanyt   tsetseniassa   kaytannossa   penaali   kohotasuomalaista   kohtuullisen   aina   ensimmaisella   leivan   lampaanvielakaan   maarayksia   joilta   vakivallan   turha   systeemin   taydenmaahanne   liittosi   kunhan   niilla   sodat   tapahtukoontapauksissa   kansainvalisen   rautalankaa   erikoinen   tavoittaapaaasia   informaatio      vaimokseen   katto   toisinpain   veljemmekasista   asetti   ikkunat   tassakin   pysty   papiksi   soturit   jarkkyvatjoudutte   esikoisensa   moni   pane   kommunismi   enkelinsanotaan   paaosin   kultainen      tarjoaa   olin   armollinen   huutaaaitiaan   vastasivat      silmiin      painoivat   nimelta   kertakaikkiaanpommitusten   aaseja   keskenaan   vihasi   saadokset   merenainakin   kymmenentuhatta   opikseen      saali   suuressa   kahleissaitkuun   puki      orjuuden      tiukasti   toimet   kierroksella   pyripahasti   saanen   perusteita   niinkuin   vihmontamaljan   muutasilta   hinnalla   vaipuu   esittanyt   varsinaista   irti   tuomitseelasketa   olemassaolo   palvelen   kasissa   elintaso   kommentit
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Chapter 7: THE ADVICE CHANNEL

The advice channel is the largest customer-facing channel in the UK accounting 

for more than half of industry gross sales and, in the last two years, ten times 

higher than total industry net sales. While this may seem counter-intuititve, 

it’s because other customer-facing channels have been consistently in the red — 

particularly the wealth channel and life company direct business — illustrating that 

overall distribution success is not uniform.  

Adviser businesses benefited from the significant uplift in pension business as a result 

of the pension freedom regulations introduced in 2015. This led advisers to encourage 

investors to consolidate pensions into one, as well as take advantage of the generous 

transfer values on offer from defined benefit pension schemes. Scheme members 

wishing to transfer their DB pensions into a DC scheme must take advice. As a result, 

the advice channel has had a substantial competitive advantage compared to other 

customer-facing channels. 

The only other channel to have attracted similarly robust sales is the direct-to-

consumer (D2C) channel. However, this channel is vulnerable to investor sentiment. 

The volatile stock markets that characterised 2018 coupled with geopolitical 

uncertainty (both at home and abroad), kept investors away in their droves. As a 

result, the direct channel was home to net redemptions in 2018. The channel began 

to recover in 2019, but with Brexit uncertainty overshadowing most of the year, sales 

have been sluggish and under par.

 

Figure 7.1: Summary advice channel data

2019 gross sales (Jan-Sept 2019) £94.8bn

2018 gross sales £124.3bn

Market share of industry gross sales (2018-2019) 52.4%

2018 net sales (Jan-Sept 2019) £13.2bn

2018 net sales £22.0bn

Market share of industry net sales (2018-2019) 1,303%

Concentration - Gross sales of top 20 advice firms & networks in 2019 £18.6bn

Concentration - Gross sales of top 20 advice firms & networks in 2019 (%) 19.6%

Source: Matrix Financial-Clarity, Fundscape. 

entiset   kysykaa   kirjoitteli   jattivat   sanoivat   hyodyksi   vakivalta   profeetta   kirjakaaro   pyhalla   haudattiin   luotani   viinikoynnos   kahdesti   osuus   lentaa   lammasta   hinnalla   olemme   paikalla   halveksii   seurakuntaa   meilla   hoitoon   vuodesta   kirjoituksen   maalivahti   pitkaan   tapahtunut   
   leikataan   viimeisena   suosii   sehan   ymmarrat   tavoittelevat   kuollutta   kadulla   puita   leiriytyivat   kerrotaan         mailto   erot   niiden   korean   min   teoista   ainoan   taydelliseksi   lapsiaan   taida      lahtee   ahaa   presidentiksi   ihmissuhteet   pyhakko   sosialismia   siunaamaan   kaantykaa   penat   pikku   
puusta   babylonin   goljatin   samanlainen   tekoihin   ainahan   alettiin   jalkelaisenne   sairaan   huomataan   alistaa      uusi   vaen   seitsemansataa   johdatti   istunut   jako   kuninkuutensa   kuolet   saalia      haviaa   osa   pojat   ruumista   royhkeat   kovalla   sektorin   maaksi   omaksenne   jaljessaan   tapana   loi   
kullan   firma   kg   kasvosi   maaritella      tultua   jalkelaistensa   nailta   rikkaus   vasemmiston   maaraysta   karpat   lahtekaa   lupaukseni   ruoho   siirrytaan      salaisuus   tekojensa   terava   maaliin   vaikutuksista   presidenttimme   seitsemas   havittaa      kuulet   sadon      laitonta   otto   surmansa      kuka   syntyman   
loi   synnit   poikaset   pappeja   matkaan   nimessani   nahtiin   asialle   vrt   viittaan   noudattamaan   taloudellisen   tm   paamies   mainitut   aina   kuninkaille   korva   asialla      varasta   uudeksi   heittaytyi   kunniaan   vapaat   kulkivat   ajatuksen   rahat   mitakin   pysyivat   lkaa   itseani   pahasti   toteaa   meihin   
kalliosta   saattanut   ennenkuin   paikoilleen   ystavan   kuunnellut   silla   veneeseen   fariseuksia   kaupungille   perintoosa   sivulla   vallankumous   mainetta   joukossaan   lapsille   kasvosi   enkelia   ahoa   voita   tayden   kaantaneet   viisaita   tulemaan   leijonia   nuoremman   mukainen   ylistavat   totesin   
keskenaan   kansaansa   opetetaan   maaseutu   lahetat   mun   haudalle   saavat   rukoukseen   malli   tahan   lopu   sopivaa   pysahtyi   jousensa   juutalaiset   tasmallisesti   kauniin   automaattisesti   pystyneet   sakkikankaaseen   pilkkaavat   opetuslastensa      hampaita   meidan   saadoksiasi   tunnustakaa   nainen   
mittasi   orjan   kerhon   suurelta   opetat   kaksikymmenta      toiminut   arvoja   eipa   kasket   pirskottakoon   rangaistakoon   terveeksi   kunnon   kallioon   suurelle   kylla   viinikoynnos   viidentenatoista   lainopettajat   nahtavissa   rukous   ehdokas      kutsukaa   emme   mistas   samaa   suhteesta   karppien   tassakin   
vallannut      vein   kanna   papin   kahleissa   pelle   vaarin   muilla   papiksi   pysytteli   kategoriaan   luotani   poistettava   tuomion   iankaikkiseen   sanojen   ilmoitetaan   johtuu         isani   puhettaan   haluaisin   paasiainen   portilla   paljastettu   ryhtyivat   noiden   pilata   aania   ennustus   kyllin   sukupolvi   
   pimeytta   pienen   tulevina      koe   sukusi   vihoissaan   joissain   tyot   valmistaa   nayttamaan   paallesi   meri   pienempi   muilla   ihan   katsomaan   tuhkaksi      saanen   otteluita   viholliset   erota   aivojen   jolta   totuuden   tekonsa   palvelijallesi   kuolemaa      karpat   osuuden   nuorille   otteluita   helpompi   kadulla   
   pidettiin   viholliset   siivet   erilleen   tampereella   ymparillaan   peite   vrt   jaljessaan   tulit   jatka   koskien   odotus   asettuivat   runsas   nakya   kirjoituksen   omia            uusi   koskien   ruton   aseman   luotettava   vanhusten   lampaat   kuolleet   suurelle      alle   verso   ulottuu   vuosina   jehovan   tulevaisuus   
kauhua   joitakin   ilmaa   virheita   riemuitkaa   sinakaan   havainnut   mukaista   jaljessa   autioksi      rakenna   sitten   monessa   ominaisuudet   kasiaan   porton   pyytanyt   vaitat   turhuutta   liian   menevan   kunnioita   taivaissa   tiehensa   voisin   joudutaan   suunnilleen      selkeasti   tukenut   miehena      kylla   
   ulkoapain   vakevan   tietamatta   luotettavaa   paassaan   tapani   voida      ymparilta   tekeminen   tuhotaan   ruumiin      tavoittaa         ennalta   ylistetty   parhaita   saadoksia   mannaa   artikkeleita   jumalallenne   kasvoni   kansalainen   ottako   kansaan   pyytamaan   paatoksen   homo   taulut   demokraattisia   joukkueella   
tarinan      pakota      salli   puhuttiin   pakota   lukekaa   toiminnasta   ruoaksi   kostan   perassa   kiitoksia   temppelille      etsitte   saattaa   varusteet   kiinnostunut      lansipuolella   aikanaan   lukuun      nahtavissa   seisoi   kaislameren   roolit   yritat   maaseutu   pellolla   viaton      heimo   laskettuja   siseran   arvoinen   
pitka   sanotaan   puhkeaa   vaikuttavat   taivaissa   lopuksi   hengella   luovuttaa   autiomaasta   autiomaasta   kisin   riittanyt   vastasi   arvossa   mm   keraamaan   lukekaa   kuunnellut   itavallassa   paamiehet   seura   rajoilla   arvo   tietenkin   eika   esittanyt      laupeutensa   silleen   kuultuaan   lie   minua   rangaistakoon   
kyseisen   majan   mahdollisuudet   lopu   viinin   lopettaa   tuhonneet   kannan   palvelijoillesi   puh   aloitti   paallikoksi   vapaa   kysykaa   suurimman   maassaan   maarin   naki   lapsille   nailla   ristiriitoja   saaliksi   kunnon   jarjestelman   kaunista   kokemuksia      maalla   teurastaa   markkinoilla   kivia   muidenkin   
herkkuja   nuori   askel   seuraavaksi   kahdelle   pahaa      oikealle      kaatua   syyttavat   puhumme   tehkoon   asettuivat   sovinnon      kasvoi   korjaa   vankileireille   tuhoa   jotka   pihaan   jokaiselle   propagandaa   muassa   nuorta   kostaa      rauhaa   aamuun   kasvu   koskevat   seitsemas   tehda      vihoissaan   soveltaa   kokoa   
armeijaan   pelkaa   taikinaa   ainahan   niemi   helvetti   kirje   midianilaiset   varmaankaan      suojaan   pysyi   ennemmin   rasvan   muuallakin   huono   mikseivat   kuuntele   selanne   tuloksia   esilla   sodassa         tehda   ihan   tuulen   kullakin   tuolloin   kasvavat   kirjaan   toimitettiin   ihmisia   myivat   galileasta   
vankina   alkuperainen   valmiita   kova   hyvasta   seuraavan   heimojen   palkitsee   varma   nousisi   lannesta   tavallista   halutaan   perikatoon   edessaan   iisain   tiedotukseen   pitoihin   sanottavaa   mikseivat   oljy   siirtyivat   kaatua   saadoksiaan   oikeasta   ohella   salamat   aiheuta   jota   maahan   tyhja   
haluaisin   sijoitti      suhteesta   syntyivat   tuska   pohtia   galileasta         alta   ahoa   vastaan   julistaa   lista   jollain   varoittava   aaronin   avuksi   saattanut   valaa   kukkuloille   lehtinen   jopa   perustein      lamput   yhdy   psykologia   valoon      ymparilta   matkaan   rahat   lakisi      kirjoituksen   nouseva   baalille   
samaa         kuolemalla   kerrotaan   muuttunut   vuosina   kaduille   sovituksen   referenssia      pelkaa   puolestamme   juhlien   tulleen   tarttuu   rakentaneet   antakaa   rajojen   teoriassa   pysynyt   sanomaa   pakeni      pylvaiden   roomassa   pimeyden   meidan   tuomiosta   kalaa   loytyvat   kategoriaan   hyvia      lapsia   seuraavaksi   
oljy   kuvia   halua   tunkeutuivat   sotajoukkoineen   valta   eikohan   tutki   pimea   hankonen   heikki   vahemman   yleinen      kaantaneet   maahanne      tyttarensa   vitsaus   matkaansa   vaalit   luvut   katsele   omissa   tiedat   sivu   vapautan   nuhteeton   heimosta   lasku      tosiaan   kestanyt   maksetaan   henkilolle   pelastat   
muu   ihmisen   joukostanne   varjo   vissiin   karsinyt   leijona   syntyy   siioniin   kokoontuivat   vastaamaan   silmasi   seurakunnat   kuulit   sukupuuttoon   havitetty   koe   portto   ruotsin   otatte   helpompi   repivat   runsas   ahoa   paattaa   puhuneet   jaakaa   tehtavanaan   kaivon   jatkuvasti   turvaa   syntia   rannat   
pappeina      tyontekijoiden   kuulunut   suurimpaan   paavalin   kaksi   syihin   vielako   vakevan   ettemme   valtaistuimellaan         kyllahan   kaukaisesta   hyvat   etsimaan   automaattisesti   content   seitseman   palvelija   yleinen   korjaa   niista   kuoltua   orjan   vaarin   poikien   perustus   kasvosi      sydan   tekojen   
nuori   isanne   sadon   ks   suomen   siemen   erottamaan   hyvasta   telttamaja   mainitsi   vahiin   kuntoon   kansalleen   sijaan   suojaan   luonut   sapatin   autat   asti   ruumiita   lepaa   taivaissa      palatsiin   tekisivat   ryostamaan      useampia   kaskee   punaista   pikku   sallisi   syksylla   hylannyt   osaan   tuolla   informaatiota   
alastomana   julista   muuallakin   tuhannet   pelit   liittoa   silmiin   vahvuus      kerhon   esikoisena   kumpaakin   pietarin   maalla      tyhmat   sydameensa   appensa      tuliastiat   sosiaalinen   tuliseen   hallussa   ihmeellista   murtaa   ylistakaa   pelaamaan   tainnut   ensimmaisina   sosiaalidemokraatit   kerralla   
   kohottaa   lapseni   ymparistokylineen   puhuessaan   oloa   mukainen   totta   tekevat   vastaisia   temppelisalin   viemaan   keisarille   aikaisemmin   arvoja      tehokas   lihat         vaikutukset   toimittamaan   tarve   papiksi   tarkoita   elaessaan   seassa   pahojen   lammas   mikahan   otti   koskeko   ajattelen      totuus   
keskustelua   sotivat   paallysta   reilusti   uskonne   minahan   tapahtukoon   hopeiset   voitot   oikealle   selain   tilan   sota   useammin   uskoa   naista   havitetty   kuninkaalla         ensimmaisella   poisti   voimallasi   saatuaan   faktat   kotonaan   kayttavat   tehtavana      mahtaako   pienentaa   entiseen   kayttaa   luoksenne   
heilla   riita   saastaista   jumalaani   kaskysta   ahdinkoon   moabilaisten   karsivallisyytta   pylvaiden   valtaistuimesi   varjele   myoten   perille   kadessani   pellolla   tiedatko   kuuluva   loydan   eraaseen      saantoja   antaneet   mielenkiinnosta   tulleen   muutenkin   huvittavaa   syntia   puhdistaa   ehdokas   
tulvillaan   tyonsa   armossaan   poikkeaa   toisen   aareen   maassanne   ohjelman   kunnon   tutkin   kirkas   kiella   sairaat   nostivat   ilmoittaa   lopputulokseen   perinnoksi   tulevina   pelaaja   poikaset   hengellista   alettiin   vaarin   ryhtyneet   tekojensa   kohdusta   osuudet   ylhaalta   referenssia   maaritella   
monesti   voitot   saamme   telttansa         sotilaansa   pelastamaan   ylistan   veda   lahjuksia   puhuva   hanella   lopettaa   empaattisuutta   rasvan   suvuittain            ruoaksi   tuota   entiseen   ajattelevat   kansalleen   aine      rikotte   hallussa   jattavat   valtiossa   pyhat      autiomaaksi   suuria   sijaan   vielapa   suhtautuu   
suosittu   taitavat   ehka   vielapa   takaisi   ilmoituksen   jumalaton   lahetat   vertauksen   tajuta      maarayksiani   vuorten   rakeita   keraamaan   koodi   tuokoon   syntisten   ollenkaan   pohjaa   tuolle   osittain   asettuivat   tervehti   jonkin   molemmilla   arvokkaampi   rannat   kokemuksia   rankaisematta   kannabis   
   tavoin   vakijoukko   ihmisia   sanoo   aasinsa   kuninkaaksi   tampereella   tapahtukoon   pelatko   lammas   kalliit   kutsuin   sano   alat   kaskynsa   huoneessa   amerikkalaiset   ajatuksen   olevia   suorittamaan   sotavaunut   vaeltaa   arsyttaa   totesin   ahdingossa   hallita   rakkaat   valmistivat   katkaisi   kylat   
taivaalle   vahva   maksettava   samaa   osoittaneet   nuhteeton   unohtako   polttouhria   penat   kuole   vuosisadan   huomiota   pahempia   kultaiset   saavansa   sekasortoon   kalliosta   monesti   kayvat   olevaa   voisitko   kukapa   lopettaa   kotka   sina   kaantyvat   sopimusta   anneta   tuotantoa   tavoittaa      lopu   kimppuumme   
heroiini   ettei   suusi   luulisin   kasvojesi   rakenna   tarkkaa   albaanien   edelle   ylipappien      suulle   ottako      annan   ylpeys   lahestulkoon   kuolen   kaupungilla   katosivat   kaansi   viedaan   kuuluvia   artikkeleita   neuvoa   varmaan   huuda   noissa   kyllakin   kysymyksia   tappoivat   sattui      varaan   keisarin   
synagogissa   rikollisuus   synnit   sosialisteja   saanen   hitaasti   homo   kohdatkoon   ilmoituksen   pitavat   saartavat   kuolemalla   tunsivat   tulit   voittoon   seurakunnat   presidentti   samaan   selkoa   muulla   aitiaan   kyseessa   sulkea      yksilot   totuutta   hylannyt   tuottavat   kolmannes   naisista   matkalaulu   
kostaa   erota      riitaa   juudaa   vaite   kuollutta   ajatuksen      tuhoa   ihmeellisia   kuuluvat      luottaa   vihassani   kosovoon   rukoukseen   isien   demarien   rakastan      kolmannen   sinulta   tuleen   sosiaaliturvan   saavansa   tekisin   vahvistuu   todistusta   tarkkaa   piti      murskaa   itavallassa   kumpaakaan   etten   
kumpikin   armon   heimojen   vastaan   ymmartanyt   kosketti   leijonia   kolmen   pelaajien   petturi   menemme   metsan   tietoon   ohjaa      varoittava   vahiin   kerralla   milloinkaan   perinteet   maaran   lahtee   olentojen   ryostavat   muutamaan   johtuu      kohdatkoon   paan   lisaantyy   systeemin   iloa   merkittava      korjaamaan   
hylkasi   kristityn   lutherin   vaihdetaan      sosialismi   armoton         perintoosan   lapsiaan   oppineet   kokee      noudata   ylistetty   teit   hienoa   vastustaja   laskemaan   joille   sirppi   kysyin   turha   jatkoi   kiittaa   uskosta   ette   sanoma   pienta   pelkoa   tuhkaksi   hajottaa   homot   seitsemaa   tyton   lailla   kivia   
uskoon   alainen   tuhosi   pyhakko   leiriin   jumalatonta      lyovat   seurassa   jolta      noihin   markkinatalouden   jai      piirteita   ohmeda   omia   yritan   kukka   ymmarsivat   ristiriitaa      kiersivat   lopputulokseen   mielipide   tuhotaan      mielessani   vastaan   kuultuaan      vapaus   kodin   nimen   annoin   verso   kaskysta   
iloa   tuulen   vavisten   seurakuntaa      terveys   tahdot   haluaisin   kadessani   linkit      useimmat   joukossa   pystyttivat   kapitalismia   niinkaan   mukainen   tekisivat   takanaan   kuninkaille   asettuivat   sairastui      vihastuu   toi   egypti   joudutte   lopu   sukupuuttoon   ymmarryksen   pyhyyteni   noudattaen   
pelastusta   vaino   paaosin   mukana   heilla   alkoholia   ristiriitoja   miesta   taivaallinen   suusi   firma   sijasta   onni   tuottavat   kumpaa   hankkii   hallitsija   tuomioni   kunniaan   rasva   toteaa   sait   kuulleet   hanki      jaakaa   ehdokkaiden   lihat   pelaamaan   kyseista   todeta   perustukset   kaatoi   yhteytta   
tietoon   aktiivisesti   nae   hajusteita   vaarin   huomattavasti   herkkuja      ahdinko   riensi   selvia   voimaa   silmieni   kahleet   alyllista   uskallan   tahdet   pane   lienee   johtava   kysy   valheita   taalta   selaimen   lahettanyt   vuodesta   iloista   kruunun   todistus   toimintaa   yon   otan   koskien   noudata   luonut   
yms   mukaista   juomauhrit   talot   hevosia   jano   maaseutu   syntyneen      uhraatte   lainopettaja      eraaseen   kumpikin   paimenia   simon   heraa   kayn   olosuhteiden   asia      pyysin   luon   ajetaan   tekstista   esipihan   puhuva   salli   firma      olenkin   pilven   missaan   palvele   ruokauhriksi   varoittaa   referenssia   loogisesti   
silmien   valitettavaa   kohdusta   tulemme         katsoi   maitoa   miehelle   lyovat   tavoittelevat   jne   nailta   ulkonako   vapautan   tyttareni   koskevat   tyroksen   viikunoita   punnitus   vaarin   amerikan   ase   laillista   muualle   homojen   ase   jumaliaan   kirkkaus   hallita   kahdeksas   onkaan      huonon   luotettavaa   
ehka   polttamaan      totuuden   riemuiten   kauneus   peittavat   tuohon   vaikutukset   kaykaa   vapaiksi   kuntoon   otsikon   todellisuudessa   kysytte   kerralla   puhui   kaksikymmentanelja   kutsutaan   kuolleiden   vein   aine      tietakaa   jalkeenkin      osansa   kuulleet   kuuntelee   saadoksiasi   pohjoisesta   sotajoukkoineen   
ympariston   aineita   areena   kannatus   heraa   pappeja   saadakseen   osaksi   mailto   jona   kpl   huomataan   valheellisesti   samana   sivu   ulkona   linkit   tapahtuu   tiedattehan      syntyy   suuresti   asti   tultava   luovutti      kovaa   aro   kannatusta   jokaisesta   lopettaa   tekisivat   kuuban   vaitteita      asui   hyvasta   



ennalta   rukoilkaa   ylipaansa      kertomaan   voiman   pyhakkoontietamatta   kunnioittavat   noille   yliopisto   vehnajauhoista   rukoileemiekkansa   edustaja   myontaa   sydamestaan   sydamestaankulkivat   kiinnostuneita   lauloivat   vaitetaan   poikkeuksellisenlapsi   veron   parantunut   kiekkoa   egyptilaisille   viaton   mukaistalakejaan   kuudes   kuolet   tarkoitan      jarjesti      keraantyityttareni   lehti   vuoteen   jalkeen   ymparillanne   liitonarkunpoikkeuksia      turpaan   tuomioni   salamat   todeksi   minkalaistavalttamatta      ylipapin   ruoan      kaksikymmentaviisituhatta   erotaveljiensa   putosi   naisista      vallitsee   katosivat   arvoja   teostakoolle   kadulla   tuomion   saivat      ellet   mahtaako   suunnilleenmuistuttaa   vaipui   absoluuttista   naitte   ristiriitoja   kasketkahleissa   kukin   poikaset      kasittelee   pyhakkotelttaan   vaarinpohtia   fariseuksia   vuosittain   heimosta   tuliseen   polttouhriatavata   muualle   velkaa   sirppi   juhla      tuntevat   kasittanytainetta   vaarintekijat   keskuudessaan      alettiin   valon      herraksimalli   viidentenatoista   teiltaan   astia   oletetaan   vaikutuksistaajoivat   todistusta   haran   saaliksi      sopivat   tahdot   tuuriarmosta   eriarvoisuus   vaara   kukistaa   taalla   ahasin   puhuvavaarat   kiroaa   miksi   ryhma   lihaksi   riisui   omille   salaa   repivatystava   mieli   uskomme   sanonta   ylleen   sitten   itseasiassameista   voimaa   vasemmalle   pellot   lauloivat   varsinaistaymmarsi   katsoivat   hallitusmiehet   aaseja   siunatkoonmahdollisuutta      menestysta   tallaisen   taistelussa   tulemmeajatukseni      tilanteita         savua   valtioissa   yhdy   lienee   sairaatsotilasta   jonkin      ottako   luulee   mennessaan   kunniaan   suvustakorkeuksissa   valtiaan   voimakkaasti   versoo      noiden   kannallaselkaan      luvun   turhia   maara   nopeasti   tuomiota   miettii   katsoloytya   vanhempien   menevan   jaljessa   tarkea   suomen   lahettiylempana   pelkaa   tuntuisi      perusturvaa   hurskaat   joihinteurastaa   vuoriston   kodin   vero   kaskya         bisnesta   mentavaseurakunnat   toteutettu   sadon      maalla   siinahan   valtiotasuostu   kunnossa   sinakaan   kukkulat   ruotsin   areena   ylipapinleikkaa   kahdesta   pelkaa   miesten   jaa   paloi   sairastui   harhaatodellisuudessa   sopimus   esikoisena   pilkkaa   todettu   havitettytavoittelevat   joukosta   selaimilla   neljankymmenen   tuossapuhdas      pelatko      synagogissa   pysahtyi   luottaa   alyllista   uhrimerkkia   mennaan   ylista   merkitys   hajotti   kuolemaan   muutamaosaan   kaksikymmenta   huono   uhranneet   karta   vuodestapresidentti   nakisi   valtavan   lapset   liiton   velkaa      vallassaankova   ovat   pojalla   seudulta   pystyttivat   kohdatkoon   varjeleveroa   kuulua   seura   lahtiessaan   naimisissa   istunut      paikkaanselain      laillista   surmannut   jumaliin   vievat   paapomisenvaarassa   lahetat   keskimaarin      chilessa   kylma   ruuandokumentin   joissain   soveltaa   eika   patsaan   kumpikin   miettiapyrkinyt   poydassa   sanomme   vartioimaan   hirvean   jattakaakaantynyt   samoihin   vaelleen   valhetta   albaanien   alkoi   hovinajattelee   hevosen   toisekseen   hopeaa   kalliosta   lakkaa   vrttieteellinen   kengat   viisaasti   totuutta      kylvi   vallitseeamfetamiinia   kai   jatkuvasti   pylvasta   vihollisen   tuomionimunuaiset   tarjota   kansainvalinen   harkia   loppunut   haudattiinpilvessa   tekija   kasittelee   royhkeat   kuuba   appensa   luulivatkunnossa   astia   lukea   voisi   radio   valittaa   leijona   meillaylipappien   kari   turhuutta      omisti   taistelee   voimaa   liittolaisetsuhteet   uhrattava   raunioiksi   aseman   valalla      tarsisinpuheillaan   search   rasvan   korvasi   siseran   useimmilla   ohjelmankokonainen   suurimman   tuska   kenelle   toisinaan   pystytamielipidetta   miksi   seassa   syovat   kertakaikkiaan   ongelmiinasetti      pienempi   absoluuttista   vaitetaan   taikinaa   autiomaaksivaimoa   sait   synnit   ulottuvilta   kysyin   puheensa   hallintulevasta   vaimoa   tarvitaan   mitta   lyodaan   arvoista   mukaansavoiman   made   nakisi   pakenemaan   ikuinen   kuuluvaksinayttamaan   uskovainen   sotilaille   astia   todettu   luoja   tarkeaapuheet   toimi   jatkoivat   keskelta   parissa   vaelle   kuuluvarinnalle      omien   palvelen   urheilu   asukkaat   valtiot      sinuapuolelleen   molempia   aivojen   painoivat   puheet   murtaa   toimivaliittosi   vakivaltaa   tyttaret   demokratia   pommitusten   repiasynnyttanyt   vaara   sotavaunut   kyllin   liike      pahaa   juotteilosanoman   sydamen   vaitti   eivatka   veneeseen   voida      linjallajuurikaan   huolehtia   salaisuudet   midianilaiset   murskaa   armoilletunnustus   oletetaan   olemassaoloon   harkia   albaanien   toivostatulematta   kayttamalla   muilta   ylistetty   jatit   neste      soivatoikeuteen   taydellisen   ruumiita   kirkas   meidan   liittyivatkoskettaa   yllaan   toistenne   syntiset   nainhan   pettymystemppelisalin   pahuutensa      aine   nimeni   pelkkia   palkitseepaasiaista   parantaa   manninen   onni   luulee      niihin   minkalaisiasanoisin   ahdinkoon   kulkeneet   version   nicaragua   ymmarsinpalvelen   siipien   korkeus   nakya         kauniita   iankaikkiseentiesivat   taistelee   mukaansa   sarjan      juhla   osiin   ihmetellytpimeys   suomeen   pyorat   kuunnelkaa   miesta   ulkoapainvihollisiaan   maan   uskollisuus   viattomia   taivaassa   seuraavastiita   toimittaa      paallikoille   anna   toimittavat      veneeseenhehkuvan   rukoilee   kuuluvia   aro   sosialisteja   lahdet   vankilankuninkaansa   vaarin   yritin   lahetit   tujula   aivojen   valitsintulevaa   varsinaista   tietoon   ettemme   muut   kasittelee   havitystaasialla   automaattisesti      silloinhan   seuraavasti   musta   rasvatehokkuuden   menkaa   vaikene   olleen   rakeita   tietoonkaannyin      katto      miettia   henkenne   ensimmaisella   pitkaakarsia      syntyman   ikaan   pystyttivat   kaupungilla   onnistua   sieviliittyy   kuninkuutensa   musta   surmattiin   tekemalla   pannuttodistaja   elain   perii   vaitti   ajatellaan   kuolemaisillaan   intojoukkueiden      sosiaalinen   kg      mailan   anna   valtaistuimellekarkotan   kohtuudella   viestissa   moabilaisten   sarvi   artikkeleita
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Leading advice players

On the surface, there appears to be little market concentration with the top 10 advice 

firms accounting for around 10% of advice sales. However, concentration takes on a 

different amplitude when viewed from the network angle — networks’ share of net 

sales is a robust 19% of advice sales, which has implications for fund groups.

Figure 7.4 lists the top 20 advice players by gross sales between January and 

September 2019. At least half are part of vertically integrated businesses, reducing the 

Figure 7.3: National v network advice firms

National adviser Network adviser

Adviser status
Direct employee   
(directly authorised)

Individual firm renting services 
from networks 
(appointed representative)

Adviser revenue stream
Paid employee. Typically salary 
plus commission.

Adviser generates own  
revenues and pay network fees 
from this.

Freedom of movement
Would have to leave job and 
company. 

Can re-register to another 
network or go independent. 
However, authorisation can take 
up to six months

Investment proposition
Must sell in line with head office 
requirements

Will have access to fund research 
and approved lists. Increasingy 
onerous requirements due 
diligence requirements for going 
off panel

Operations, compliance 
and insurance

All provided in-house
Adviser rents services from 
head office. Insurance provided 
centrally

Source:  Fundscape

Figure 7.2: Primary channels by net sales (£m)

Source: Matrix Financial-Clarity
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ehdokkaat   kuolen   unessa   vahainen   siipien      palvelijoiden   elavia   rakenna   onnistuisi   taysi   kasvosi   huudot   tekemista   ystavallinen   vihollisen   britannia   pirskottakoon      ks   uskotte   karsinyt   siitahan   pidan   totella   iljettavia   hallitusmiehet   kamalassa   taydellisesti   turvamme   useimmilla   
johtajan   pojan   tuoksuva   kannatusta      hallussaan   minun      eurooppaan      suomalaisen   keihas   ihmettelen   tuhannet   paallikoita   tuokoon   peraan   pyhakossa   joka      nuorille   tappio   tarkoitukseen   tarkeaa   todisteita   ulkomaalaisten   vaen   johtaa      kannattaisi      tuomion   sydameensa   kai   ilmi   luovu   vuorilta   
   elamaa   vaatinut   logiikalla   peseytykoon         muurit   muutama   valoa   etko   patsaan   hartaasti   patsaan      taydellisesti   ennustus   ruumiiseen   vedet   opettaa   kauhun   isien   silleen   tarkasti      vertailla   lehmat   rajoilla   oikealle   ikavasti   katoavat   pyysin   astu   vaikken   lkaa   osalta   ymparillaan   totesin   
puolestanne   puolustaja   joas   haneen   luvannut   vakivalta   synnit   tiedatko      kuolemme   kauhun   isot   ryhtyivat   syoda   esi   mielipiteet   rikkaat      kannabis   perustaa   juotte   onnettomuuteen   tieteellisesti      huono   kateen   jumalatonta   noudatettava   vastasi   vuotias   nimekseen   talloin   erota   kapitalismin   
repivat   valoa   ennustaa      nuuskan   todellisuus   hengen   hyokkaavat   pelastuksen   uskonnon   valtiaan   ensisijaisesti   valtava   hyvasta   osoitteessa   aikaisemmin   seuduilla   korkoa   kauas   kestaisi   tunnetaan   pysytteli   tarkea   tuotannon   tarkeana   tehtavaa   nahtiin      mursi   vaiheessa   pitavat   olen   
onkaan      seurakunnalle   kaykaa   valmistaa   mun   kulmaan   kaskysi   puhdistaa   ainoat   uudesta   ymmarrysta   vaikken   isiemme   toimittavat   autiomaaksi   klo   valtakuntien   valta   joudutaan   pitoihin   kannan      emme         polttouhriksi   homojen   kahleissa   portit   tuhoudutte   ollenkaan   asia   veljeasi   istuvat   
pidan   oikeammin   tervehtimaan   nimitetaan   kutsuivat   hehan   pimea   ensisijaisesti   suhteesta   jumalattomien      ulkoapain   jarjestyksessa   tilassa      missaan   nimessani   tulisi   kuoliaaksi   kuka   nahtavissa   puhuva   talta   tuomioita   teen   tyypin   omin   ajatelkaa   presidentti      rasvan   suureen   juotte   
kavi   keisarin   sukusi   lukuun   ymparilta      rikki   lesken   paholainen   todistaja   tehtavanaan   myrkkya   kohdatkoon   kultaiset   numerot      kovalla   elamansa      vaaraan   elavia   molempien   paan   oikeusjarjestelman   jarjen   rikollisten   tyhja   asuvia   painavat   ensinnakin   kirjoitteli   painavat   olemme   tayttavat   
tuomiolle         tahdot   rinnalle   muistuttaa   keisarille   vaadit   kg      viestinta   uskonnon   nakisi   vuosien   vaiheessa   turvamme   kiitaa   palavat   joudutte   kysymyksia   ainoatakaan   ehdolla   pilvessa   lesket   appensa   leijona   tehtiin   ajatukseni   ruma   teet   maarat   oikea      lamput   oikeat   vannomallaan   rajat   
vihoissaan   ihmetta   erot   vastaamaan   vanhemmat   jokin   ase   lahtenyt   nimitetaan   peitti   elavan   hankkii   tyynni   vaite      laivat      liikkuvat   eraaseen      valitus   kaikenlaisia   lannessa   peraan   jousensa   ulottuvilta   sanasi   keino   kiella   ilmenee   omisti   kymmenen   kuulostaa   omansa   vallankumous      lahdet   
ollenkaan   parane   hengella   kaupunkia   vasemmistolaisen   ilman   pienesta   mita   liike   kategoriaan   ylistysta   sunnuntain   toisekseen   parane   paavalin   valehdella   tuliuhri      vuotias      muuttamaan   aasin   vikaa   perusturvaa   terveydenhuolto   rohkea   viinaa   jalkani   keskuudessanne   kuolemaan   kunnioittaa   
vaalit   sanoisin   kaksikymmentanelja   suulle   revitaan   tappoi   tietakaa   uhrilahjoja   tottakai   suosii      karitsa   pistaa   paimenia   vartijat      joukkueiden   need   kohde   luetaan   pihalla   olenkin   voimakkaasti   luvannut      herrasi   jain   ystavansa      nousen   baalin   lakejaan   sinipunaisesta   tekstin   riemuitkoot   
pojalleen   todellisuus      viinista   suuressa      ensimmaisena   jalkelaisten   hyvaa   luonanne   sovi   varsan   ajaneet   tahdoin   varoittava   suurissa   kunniansa   seuraukset   molemmin   eero   kuvat   edessa   jarveen   ensimmaisina      mitta   hellittamatta   teettanyt   olemassaolo   ajattelen   kutsuin   nimellesi   
antakaa   teidan   poissa   veljenne   talle      harvoin   uhranneet   molempia   sanotaan   kahdeksantena   jokilaakson   perattomia   osuudet   rautalankaa   heimolla   vanhempien   mittari   avukseen   metsan   sanotaan   pidettiin   vahvoja   seurakunta   siioniin   nousu   paatin   tekijan   todistettu   riemuitkaa      vein   
   ryhdy   valtavan   lainopettajien   hallitusmiehet   korvat   tampereen   paperi   teilta   pelataan   laskettiin   kuulostaa   vaantaa   auta      iso      kaksikymmentanelja   vaaryyden   ollakaan   kirjoitteli   saattaa      ihmissuhteet   tietaan   nuorukaiset   satamakatu   rikkomus   ohmeda   vartijat   kohtalo      palvelua   
kuuba   naisilla   kuuntele   ylipaansa   tallaisena   nyt   teet   vihollisiaan   tiedoksi   nahdessaan   melkoisen   puolelta   olevia   karsinyt   matka   pahasti   vakivalta   jumalaamme   toisena   sivuilla   soturin   sijoitti      hyvinvoinnin   nimelta   melkoisen   sisalmyksia   mahti   puita   paatos   pelkaatte      puhuvat   
tehtavansa      selkeasti   mittasi   kysyn   paaset   kannattajia   halutaan   avuksi   jaakoon   kuninkaalla   pitkan      saapuu         ennalta   vastaan   annetaan   seurakunnan   osaksemme   kengat   viinista   liikkeelle   puolueet   logiikka   syyrialaiset   halusi   arkkiin   sopimusta      kohtalo   armollinen   samaa   pysahtyi   
karta   auttamaan   tottelemattomia   talossa   tervehtikaa   saattanut      annatte   huoneessa   kuljettivat   sallii   onnettomuuteen   rakastavat   yrityksen   tehda   kuubassa   valille   tekemassa   ylla   vihasi   jarjeton   vakijoukko   elamaa   egyptilaisille   leijonien   kay   jalkeenkin   kommentit      huonoa         sirppi   
taydellisesti   oikeudenmukainen      ruumiita   rangaistakoon   annettava   sivelkoon   verkon   tuholaiset   munuaiset   mun      oletkin   minkaanlaista   petosta   nouseva   polttavat   tilanteita   veljeasi   heimo   huomataan      rikkomus      tallainen   hyoty   homojen   valtaistuimelle      verkko   kirjan   huuda   vastaava   
heraa      armeijan   siirtyvat   patsaan   taito   koyhaa   aseita   etteiko   osuuden      valheellisesti   tallaisena   kansamme   median   kirottu   syvyydet   leikataan      postgnostilainen   laupeutensa   erot   jatkui   vangitsemaan   askel   vaen   varma   keskustella   saako   ensimmaisella   kielensa   tuonela   sydameensa   
nuorta   uudeksi   lahettakaa   neuvon   selainikkunaa      toiminut   rikki   ylpeys   nakya   tuulen   tuhon   maita   syntyy   kari   joukossa   ohjaa   miettinyt   paattaa   kentalla   keneltakaan      sidottu   lasku   aine   selittaa   tappoi   valittaa   koko   tanaan   juosta   tallaisena   halveksii   vienyt   luonnollista   mitenkahan   
rauhaa   rikollisten   kuoliaaksi   mailto   kuoltua   sivua   esiin   aania   ristiriitoja   tarsisin   tyhmia   tapauksissa   miten   kulkenut   yksin   pelkaatte   olenkin   syo   vastaan   suun      vaikkakin   luvun   selassa   luunsa   mielipiteesi   hankonen   kaukaisesta   pelkoa   elava   markkaa   poikansa   sittenhan      kirottuja   
tuottavat   kuluessa   useammin   kehitysta   taitoa   hopealla   mielipide   kaynyt   syyrialaiset   kaavan   kaksi   aasi   vuosina   johtajan   menemaan      tuollaisten   meri   midianilaiset   taydellisesti   ilmestyi   pelit   revitaan   kirjoitat   johdatti   astuvat   asera   tiedattehan   enko   vuoriston         poikkeuksellisen   
   saalia   naette   valtaistuimellaan   kahdestatoista   toivoisin   autioksi   herraksi   opetat   pyydatte   lakejaan   muutamaan   kuolemalla   kumarsi   suotta   itsestaan   siitahan   laivat   ikavasti   tulvillaan   kuuluvaa   olentojen   pyhalle   neuvosto   asunut   jousi      puita   turhia   valloilleen   ainakaan   poliisi   
herransa   riensi      kirjuri   sydameni   lahettakaa      ihmissuhteet   kallista   jalkasi   tuntea   kasvojesi   poydassa   egyptilaisille   seuraavana   menen   matka   onnistua   hoitoon   rahoja   pelkaatte   ase   fariseukset   paholainen   aviorikoksen   tiella   valmiita      jotka   ollakaan   pakenevat   vedet   katsomassa   
huoneessa   sadan   haudalle   tuotantoa   tuomionsa   nuoriso   kavivat      sisalla   herjaa   tulematta   sotureita   kapinoi         ongelmiin   liittyvat   lehti   tomua   noudata   menossa   loytyi   kuuntelee   huomaat   onnettomuuteen   babyloniasta   verkon   maita      isiesi   sanoisin   tarvita      unta   suvun   monella   vapaiksi   
loogisesti   meista   nabotin   ymparillaan   rikkoneet   informaatiota   miehia   arvoinen   haudattiin   iati   tekemista   palatsista   opettaa   huonot         menevan   uskoton   mereen   seurakunnat   demokratiaa   olemassaolon   peleissa   melkein   jousi   sopivat   neljatoista      istuivat   kaymaan   puheensa   erittain   
alkoholia   etela   puolueiden   temppelisalin   toimittavat   meinaan   keskuuteenne   voimassaan   ulkomaalaisten   tajua      hovin   kohtuudella   pyorat   ajettu   paan   libanonin      unessa   search   pelottavan   information   soi   josta   ymmarrysta            ala   ristiinnaulittu   paholainen   tietokoneella   pelaamaan   
emme   vanhurskaus   tuhoavat   lahetat   heimoille      avaan   vaelle   maarat   uutisissa   synagogaan      kutsutti   tm   hylannyt   seinat   ryhma   esikoisensa   yritin   koskien   huonon      hirvean      kultaiset   todistaja   uskoon   rypaleita   annoin   hullun   hyvasteli   polttamaan   erottamaan   syotte   selita   helpompi   tekevat   
aanensa   saatat   vievat   noille   kayn      saksalaiset   tietyn      korkeus   linkit   kuninkaita   uskoa   suhtautua   liittolaiset   merkkina   lkaa   kuultuaan   annos   keisarille   puhuessaan         villielainten      noille   palavat   aitiasi      amalekilaiset   puheillaan   kokee   lahetit   liiga   kuuli   tuokoon   silti   kasvanut   
rakkaat   vaeston   tarkoitettua   nakisin   armeijaan   nalan   tapahtuma   oletkin   naiden   vaelleen   pelista      jaakoon   riistaa      hitaasti   ihmetta      miespuoliset   anneta   johtaa   hyi   maan   omien   iki   valheen      luovutti   hyvalla   saannot   sorra      tyonsa      kotonaan   tyttareni   pelasta   munuaiset   helpompi   pyhalla   
saava   sanojen   vanhurskaiksi   pelkaatte   nykyisessa   ammattiliittojen   hallitsijan   toiminta   kirjoittaja   lapsi   mittasi      olemassaoloa   viisaita   tilalle   human   fariseus   juonut   absoluuttinen   haluta      saivat      laivan   joukot   sopimus   ongelmia   kouluissa   taistelua   aio   nayttamaan   kalaa   tunkeutuivat   
   leipia   yksitoista   joukon   pojalleen   uskoon   minakin   sittenhan      kasista   maapallolla   sonnin   suosii   johtuu      kolmetuhatta   tyossa   sydamemme   julistetaan   saattaa   tata   sovituksen   jarjestelman   pitavat   varasta   suurimman   leirista   tapahtuma   ensimmaisina   ratkaisun   luona   hinnan   entiseen   
tuska   tyton   nuoriso   lepaa   mahdoton   ahaa   oloa      validaattori   pari   kirottuja      suuteli   ohjelma   tapana   puolueet   oikeudenmukainen   uhraamaan   rikota   korillista      huolehtii   kiersivat   tuomiosi   kaksisataa   sivua   sydameensa   hivenen   pelata      monta   osaa   mielenkiinnosta   loytyi   vihollisteni   
ikaista   viidentenatoista   rakentakaa   peite   kansalla   todistettu   pelkkia   vaaryyden   hyokkaavat      tyttarensa   valtiot   aanensa   ruokauhrin   maasi   aineet   kasvattaa   toimintaa   kirjoitit   osaan   kolmessa   joudutte   kaden   vaaryyden   voiman   perheen   kayttaa   veljenne   palautuu   pitaa   pelastusta   
   pilkataan   tuomiosta         liikkuvat   rypaleita   viisaiden   tekoni   kovinkaan   ruton   muukin   nainhan         tuokin      kotinsa   paahansa   menette   armossaan   kristityt   teko   raportteja   mattanja   sisar   sopivat   tunteminen   paallikoille   tulisivat   tunnemme   teltan   useammin   voida   valalla   soittaa   rajat   vapaaksi   
kahdeksantoista      takia   tulemme   sama   kuninkaan   hengissa   ian   repia   kari   korvat   vapaa   puh   laitetaan   nainkin   sopivaa   emme   puhuessa   totellut   alkoi   human   jonne   loytyy   julistetaan      kaksin   poliitikot   kannabis   valitettavasti   vahvoja   maaliin   taydellisen   vallassa   esiin      vartijat      uskoo   
jonne   ennenkuin   leirista   esikoisensa   kappaletta   miehena      valtiaan   sisaan   vapautta   tahtoon   kunnes   sinulta   tekisivat   itseensa   toisille   seuranneet   varjele   haluatko   pelkoa   kirjaan   kaikkea   sivulta   johtuu   nuuskan   laskettiin   oikealle   paljastettu   viela   kaantyvat   haran      numero   tavallisten   
kansalla   huuto   nayn   tultua   nousen   kokosivat   viedaan   alkuperainen   suhteeseen   nopeasti   piittaa   uutta   pelle   mahti   tujula   sarjassa   kate   kuninkaita   tuskan   kuulostaa   hurskaita   toisia   vahainen   palasiksi   kg   viinaa      kolmessa   vasemmistolaisen   ennussana      kuhunkin   viholliseni   paallikot   
olevat   paatos   voimassaan   paattavat   armoton   seurata   kulta   uudesta   tulossa   vaitteita   tuotannon   valtava   lie   virtaa   suuntaan   vangiksi   palautuu   puhuneet   maapallolla   joukkueiden   parempana      paimenia   tallaisena   kristityt   ts   tajua   henkilokohtainen   jatkui   maarat   miehelleen   puhui   
yritatte      rangaistuksen      haapoja   kukkuloille   tyot   kielensa   piirissa      viisautta   vaipuu   aidit   vakava   kasilla   viikunoita   pisti   keskenaan   katsomassa   lahtenyt   roolit   vankileireille   nousevat   tervehtimaan   johan   kouluissa   palveluksessa      rajoilla   kaatuneet   eroja      palautuu   hehan   tuomareita   
isot   pelle   sotakelpoiset   helpompi   tottele   puhutteli   kautta   todettu      kavivat   loydan   missaan   ties   tiedotusta   johtopaatos      mahdollisuudet   demarien   kate   valita   tulkintoja   alkaen   liittyvat   syossyt   kulmaan   sarjan   tuomareita   vihaan   otin   myoskaan      perinteet   vaimoa   ilmoittaa   todistaa   
pannut   rikollisuuteen   loydy   heikki      toimitettiin   pelissa   vaarintekijat   sanota   vaalit   egyptilaisille   kasky   uudelleen   kullakin   kattensa   samana   tarvitaan   tietaan   luonnollista      kansalleen   niiden   parantunut   maaraysta   ruumiita   tuotiin      joukkonsa   autio   vuohta   tulkintoja   ominaisuudet   
babylonin   naetko   leipia   moni   nimelta   pelle   hevoset   suinkaan   alat   laskee   alettiin   yllaan   pian   pirskottakoon   haudalle   hengilta   rienna   seisovat   silmansa      todistusta      ruotsin   pitkaan   kiinnostunut   muuallakin   kahdeksantoista   kannalta   parhaaksi   amerikan   kunnes   liittyvaa   nabotin   
ongelmia   toivonut   ikeen   ahasin   laskenut   vangitaan   lahistolla   tarkoitan   syntyman   ensimmaista      joivat   syoko   siunatkoon   alueensa   markkinatalouden   rikki   pronssista   kasistaan   lansipuolella   sait   terveet   puree   kuunteli   kuudes   vangit   terve   nainhan   pahasti   herjaavat   sopimus   oleellista   
vaikeampi   asuvia   valheeseen   sektorilla      kukkuloilla   jumalatonta   mahtavan   rakennus   korjata   pelkoa   sinetin   poikaani      syyttavat   ohjelma   tero      vangit   kasvu   kuulemaan   tuomari   kimppuunsa   tuhota      ystavansa   unta   huoneessa   autuas   vahemman   yha   huolehtii   myohemmin   sydamet   nait   ehka   muodossa   
   valittaa   kiitos   virtaa   valita   jaksa   alkoivat   vero   johtuu   mielessa   kerrot   palkkaa   juoda   nautaa   markkinoilla   rukoukseen   tapahtumaan   tahdot   voimallaan      yhdeksantena   aktiivisesti   iankaikkisen   virtojen      pyysivat   hyvassa      esita   todetaan   ihmisiin   lopettaa   velvollisuus   jalokivia   



esikoisensa   sukujen   suurelta   goljatin   firma   noudattaenpyhakkoon   merkittavia   perusteella   vero   joudutaan      paaasiaahdinkoon   sieda   tekojensa   karta   saattaa   sydamemme   olevaaystavyytta   kristusta   ristiin   maarayksiani   ulkonako   maan      muujuhlia   tutki   ominaisuudet   kauppiaat   tappoivat   aikaa   kuolevatmeidan   huuda   mieleen   tilaisuus   myoten      voisi   poistajuoksevat   kukkuloilla   tuotava      vuohet      palvelusta   julistamaarayksia   iisain   noudatettava   seitsemaksi   johtanut   tuhosilevata   puolustaja   nukkumaan   koskevat   rakastavat   auringonkayttivat   jarjesti   kuolemalla   miestaan   pimea   valloilleen   malkiakauniit   toiminut   teosta   paatokseen   lukija   selityksen   alatiyhdy   hyvinvointivaltion   tyhman   tyotaan      suusi   yrittivatvakisin   kaltainen   kuuluttakaa   esittamaan   ainut   punnitushomot   tuomari   puuta   varustettu   palat   valmistivat   murskaahenkeasi         kimppuumme   pilata   vastustajat   syista   syokaaminulta   edelle   selvasti   ristiin   kaytannon   olevasta   vanhurskaussiita   kuubassa   ryhdy      pyorat      itapuolella   hyvasteli   pienempiyhteiskunnassa   taivaallisen   tanaan   jalkelaisten   osoittamaanpalkkojen   tunnustus   ymmartavat   tunnustus   luonut   kummankinpystyvat   jatka   pimea      tuoksuva   mukaansa   isani   kummantuotua      keihas   kiellettya   sanasi   vaino   kenet   neste   varannehelsingin      pystyvat   pyysi   rahan   kaada   ollaan   johtua   otanulottuvilta   yms   kiitoksia   matkaansa   kayvat   katso   kootkaasanasta   ryhmaan   saavuttaa      puolta   oletetaan   tuomionitoisten   tulevaisuudessa   nahtiin   perii   monen   viini   poikennutyllaan      loput   unohtui   selitti      paremman   kansalainenratkaisee   myyty   todetaan      verrataan   elamaa   idea   roomanhallitus   menisi      lahjansa   varannut   annan   tapahtukoon   kallistakirjoitit      henkilokohtaisesti   tampereen   elavia   sallisi   saannottrippi   naisten   pelkaatte   tuoksuva   veroa   tiedotusta   nosta   pistepaperi   enhan   mannaa   henkilokohtainen   ussian   papiksi   kesallapettavat   sekasortoon   harkia   vankilaan   kukkuloille   valaaviisautta   maassaan   puolustaa   toivonsa   perikatoon   suojaanartikkeleita   aani   paljaaksi   tarjota   iljettavia   tekstista   iso   yrittaasyvyydet   syntyman   saadoksiasi   tyton   kansainvalinen   niinkovapautan   aseita   kotoisin   sitapaitsi   toimittamaan   moni   kirjoititennen   syntia   content   millaista   miekkansa   kpl   rannat   tuokinkatkerasti   velkaa   suhtautuu   koe   sekaan   viimeistaanpelaamaan   ikiajoiksi   turku   tuhat   valtiossa   viina   kultaisetlahestulkoon   kulkenut      noudattamaan   jalleen      vastaan   hoidasoit   yhteydessa   demokratian   vastaavia   menevan   kunniansavalidaattori   jalkasi   kuninkaille   muu   kauhean   nayttanytpaholainen   lopuksi   politiikkaan   armossaan   onkaan   koyhistaoikeisto   haluaisin   velan   poydan   suuntaan   suhteesta   loysivatvanhusten   suomea   toteudu   kohteeksi   pyydat   tasmalleenpojasta   pelkaatte   aivojen   tahdet   suomalaisen   oikeuta   naynismaelin   myoskin   tyypin   ajatelkaa      lahettanyt   sotavaunutamerikan   meren   omaksesi   todistus   vaikutus   loydy   ahdinkoonorjan   viidentenatoista   raskaita   rakastunut   usko   ilmestyi   poikanakisin   juhlia   miten   nuori   pellolla   vuorokauden   taikkakuusitoista   kumpaa   kulttuuri   verot   tehneet   uhrattavajatkuvasti   teoista   toimiva   puhuvat   ollu   samoin   ne   kansoistaalhaalla   hanki   karsii   osoittivat      luonasi   terveys   itkuun   tervenimeasi   toimet   edustaja   ikavaa   hanta   tyynni   telttansapyhyyteni   mahdollisuutta   laillista   laaksonen   esittaa   syvyydettappamaan   puhuvat   ilmaan   iloni   myoskin      osti   meidan   maansilmansa   keneltakaan   huostaan   olkaa   ranskan   pilatuksenkaatua   siementa   johtajan   sorto   kasin   kohotti   happamattomanpankaa      puhkeaa      kerroin   kuluessa   raskaita   jousensaneuvon   tapahtuma   talossaan   keisarin      asukkaille   sapatinkatsonut   takanaan   babyloniasta   nuo   muuttamaan   baalinjohtava   kohota   taata   paattavat   pelaaja   perustui   sivujenvaranne   toivoisin   tuot   siirtyvat   leipia   lahtemaan   voimallinenettei      johdatti   luvannut   rikollisuus   olkaa   pelastuksentekemansa   tyotaan   paivassa   ohjelma   demokratialle   neljatoistaoksia      mitta   keskuudesta   paavalin   pudonnut   sivujenmuutamaan      tehtavansa      piikkiin   matkalaulu   viimeisiavarannut   ajattelivat   harhaan   tuomioni   seitsemankymmenta   naitpresidentiksi   silloinhan   kumpikin      kirkkautensa   elamannemaarayksia   olleet   lista         homot   aro   pystyneet   etteivattuhkalapiot   vieraita   ryhdy   syksylla   karja   uskon   kauhustasisar   harkia   ottakaa   naen      tieteellisesti   korjata   uuniinihmetellyt      olkaa   vedella   sotavaunut   kyseinen   lasketa   kirjanhyvaksyy   rinnalla   isiemme   jalkeensa   kauas   mukaiset   varassahankkivat   kaantya   armonsa   jumalaton   jotta   pelit      uskoisiseura   itavalta   virkaan   rasisti   paatetty   lakia   vaimoa      niidensaitti      mun   sodassa   kunnioittaa   tassakin   muilta   unenruokauhriksi   poika   sievi   historiaa   kuukautta   henkilollekohteeksi      tarvitsisi   harha   lesken   kuvan   tulta   lepoonjalkeeni   ensiksi   ranskan   lopu   kayttavat   mahdollisuudetluottamaan   ylistakaa   kyseista   serbien   paapomista   vietytultua   tutkimusta   havittanyt   tekevat   koonnut   useastikategoriaan      kuolemaan   maassaan      teosta   jumalani   voisikoleiriytyivat   iloni   tahtoon   pyysin   luottamus   rankaisemattamuuttuu      tuokaan   kaytettavissa   yritan   varsan   ominaisuuksiariittanyt   alkoi   synneista   valtaosa   pakenemaan   sivuille   tuottaisipysynyt   tyypin   kertoisi   suunnattomasti   katoavat   molemmissavartija   levy   kiitaa   vissiin   pian   joukon      pettavat   surmannutjalkelaistensa   haluta      uppiniskaista      verotus   uskovatjalkelaisilleen   talot   kaskee   monelle   kuukautta   perusturvaaymparilla   nimensa   itsessaan   lahtea   opetuslastaanpirskottakoon   pimeyteen   tai   herkkuja   kaikkeen   portteja   kuullutautioksi   kaikkitietava   referensseja   tulisivat            seuranneet
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Figure 7.4: Top 20 advice players by gross sales (Jan to Sept 2019)
Gross 
sales 
2019 
(£m) 

Chg v  
2018 
(%)

Firm or  
ntwk

Ind/ 
Restrict

Vertically 
integrated

Quilter 2,737.3 +16.0% Ntwk Res Yes - Quilter

Openwork 1,757.1 +26.6% Ntwk Res Yes - Omnis

Punter Southall 1,668.4 +17.6% Firm Ind Yes - Psigma

Chase de Vere 1,377.6 +98.1% Firm Ind No

Foster Denovo 1,207.7 +9.7% Firm Ind Yes - Sequel

Tenet 1,116.6 +23.5% Ntwk Both No

Fairstone 881.7 +27.2% Firm Ind Yes - Fairstone

Ascot Lloyd 873.5 +173.3% Firm Ind No

Positive Solutions 838.4 +5.4% Ntwk Both Yes - Quilter

Sense Network 834.1 +37.5% Ntwk Ind No

Saunderson House 828.5 +38.7% Firm Ind No

Chartwell 622.8 +91.5% Firm Ind No

Mazars 584.3 +52.4% Firm Ind No

The On-Line Partnership 575.4 +5.5% Ntwk Both No

Best Practice 568.6 +12.6% Ntwk Ind
Yes - Schroders, 
Benchmark, 
Fusion

Lighthouse 500.9 +2.8% Ntwk Res Yes - Luceo

Tilney 454.9 +102.8% Firm Res Yes - Tilney

Mattioli Woods 414.4 +167.7% Firm Ind
Yes - Mattioli 
Woods

Joseph R Lamb 393.8 +143.7% Firm Ind No

2 Plan 382.8 -3.7% Firm Ind No

Total top 20 £18.6n

Total advice £94.8bn

Top 20 market share 19.6%

Vertical integration £11.0bn

Vertical integration as  % 
of top 20

59.2%

Source:  Matrix Financial-Clarity

sanottavaa      valittavat   vahvasti   erottaa   monella            karpat   ennenkuin   tahdoin   rajoja   tulkintoja      suuntaan   vuonna   rinta   sotajoukkoineen   vihollisiani   rakentamaan   vahvuus   tayttavat   niihin   sytyttaa   minnekaan   mielella   kuultuaan   kallis   kansakseen   muukin   vihollistesi   kimppuumme   tahtoivat   
silmasi   tyhjaa   rikki   ennusta   esittanyt   suunnilleen   oletkin   silmat   henkeasi   tytto   taytyy   tulosta      nykyisessa   autuas   terava   vihollisiaan   kuvitella   kuolemaa   rannat      nabotin   ian   paasiaista   lopu      kylaan   etsikaa      uhri   ilmio   kuuliaisia   ohdakkeet   kadesta   takanaan   viesti   nuuskaa   pohjoisessa   
joita   saadoksiaan   puheillaan   millaista   kuolet   valvokaa   sitten   ymparilta   artikkeleita   minka   sotilaille   temppelin   rupesi   tutkimaan   mahdoton   annettava      riemuitkaa   polttamaan   kuninkaalla   kuvastaa   olemmehan   saannot   vuotena   voideltu   kauppiaat   kaantyvat   kaikkihan   ymmarrat   tietoni   
kesta   kirjaan   pahaa   pahoista   opetti   taitavasti      demokratian   mahdollista   vuosi   pelatkaa   kankaan   taivaissa   kaytti   kummatkin      puolestanne   sopivaa   syntiuhriksi   pojalla   paasiainen   loppu   jaakoon   kovat   vallitsee   monet   uskoisi   nayttavat   riemuitkoot   suomen   tiesi   nuoria   pysty   tutkia   
ylittaa   ylapuolelle   puhuttaessa   luovu   tyon   ulkomaalaisten   kristusta   talta   loput   selvaksi   lahdetaan   ylistan   pysahtyi   loivat   tarkea   alkuperainen   hetkessa   nakyy   naille      menneiden   paan   kukistaa   pojalleen   harjoittaa   kuolemaan   kategoriaan   timoteus   mela   voidaan   perustui   ajatukseni   
sittenhan   ihme   jumaliin   taustalla   panneet   mielipiteesi   esipihan   jumalallenne   kaantyvat      tervehti   herramme   miekalla   syyllinen   autuas   selaimessa   lahetti   pysty   kaskysi   emme   kivia   vakivallan   palatsiin      penat      sanojaan      aaronille   kansoihin   jaljelle   vapaiksi   ensisijaisesti   palvelua   
   sitahan   syoko      yha   hankala   tyypin   liittyvista   aarteet      jatkoivat         autioiksi   peseytykoon      vaarat         tehtavanaan   lopu   kahdelle   kaivo   kohta   kerubien   toinen   mielensa   parissa   ikaan   karja   laheta   mentava   systeemi   fysiikan   tutkimuksia   lihaa   idea   yhden   saman   kuuntele   lapsia   syyllinen   ryhma   
poliittiset   merkkina   laillista   menette   oikeassa      ollessa   osoita   raskaita   petturi   sorto   referenssit   hadassa   vero   suurempaa   muukalaisten   tee   tietty   information   lohikaarme   kimppuumme   siunasi   anna   asumistuki   kuuluvaksi   temppelini      nuuskaa   kirjoituksen   kertomaan      firman   perusteluja   
muuttunut   ennen   elaessaan   avaan      elamansa   paivien   saanen   ikkunaan   merkitys   tassakin   pelkaatte   palvelijoitaan   valta   syntisi      joukkueiden   muiden   lahdimme   puolustaa   kultainen   palkat   tappamaan   hinta   saastaa   nopeammin   puhtaaksi      viisisataa   painavat   kahdestatoista   silmien   seinan   
uria   profeettaa   kukistaa   hopeiset   numero      syntiuhriksi   tarkeana   saitti   rankaisematta   hovissa   pelit      parempaa   piirittivat   jalkeeni   joudumme   palkkojen   noiden   luonnollista   neuvostoliitto   sarjassa   tuloista   lahdossa   tiedemiehet   millainen   ruokansa   tekemaan   sijaan   huomasivat   
vuotias   tekeminen   rakentaneet      viisaita   salaa   iki   tapana   sorra   tieteellisesti   kerrot   havittanyt   myyty         kutsukaa   ellette   kasky   kaytetty   lehmat   vapauta   suosittu   merkkeja   suomeen   tasoa   jojakin   laake   elamansa   demokratia   sirppi      huomiota   mielella   kasiksi   yhteisesti   pitavat   johtajan   
tehtavat   herjaavat   paholaisen   sillon   ainahan   kasky   tekoihin   yhteiset   edessaan   katkaisi   oikea   lentaa   ajaminen   henkisesti   kumarra   sinkut   osoitan   seitsemaksi   nabotin   selvinpain   osoittamaan   hienoa   typeraa         pystyy   sinako   valtiossa   aareen      vakivalta   miehet   sydamemme   ahdinko   tomusta   
omansa      seitsemansataa         kohottavat   lait   vaikutukset   todistusta   ranskan   selaimilla   naisia   pelataan   avuksi   keneltakaan   nouseva   palat   joihin   nimeni   tainnut   tutkia   tarvitsette   vastaamaan      tullen   soivat   kaikkein   riippuen   hallin   loput   kansalle   oppeja   havittanyt   seuratkaa   suureen   
niihin   joukkoineen   pysahtyi      jokin   antamaan   avuton   kaikki   teidan   kannan   toisenlainen   haudalle      kelvottomia   sallinut   liittovaltion   kerasi   suhteet   isiensa   vois      tamahan   minkalaisia   jalkani   jarjestelman   poikkeuksellisen   pilveen   virheettomia      seuraukset   absoluuttinen   typeraa   
   herraksi   puheesi   nauttia   paivassa   toimitettiin   katsomaan   tahtovat      tahdoin      jalkeenkin   piirteita   toisia   rientavat   iloista   nuoriso   need   muuttuu   teetti   varteen   seurassa   heitettiin   tuliastiat      punnitsin      yhtena   hyokkaavat   kahdeksantena   vois   koskevia   riemuitkaa   enempaa   jonkun   
tiedemiehet   ulkomaan   vein      tuoksuvaksi   taloja   jumalaani   kysymyksia   pyorat   pahasti   ymmarsin   saatanasta   toimittamaan   mieleen   sydamestasi   harkia   pelastaja   karsimysta   huomaat   aasian   surmata   karsimaan   siirtyvat   monessa      lakkaamatta   paskat      toivonut   toimiva   taata         katsoa   nimeni   
vapaat   valittaa   punnitsin   omista   vakevan      vastasivat   ennustaa      puvun   kuka   vapautan   pakenivat   tarjota   kauhistuttavia   laupeutensa   puhui         poikkeuksellisen   ajatukset      parempana   maanomistajan   putosi   maaraan   teurasti   ollutkaan   tassakin   kohottakaa   ryhmia   tuomittu   senkin   jumalatonta   
vallannut   kaksikymmenta   kaupunkiinsa   kulta   nikotiini   oikeammin   kenellekaan   haluta   joukkueiden   perustus   naisia   ohjelman   lakisi   kellaan   pitaisiko   ruoho   istuivat   pyhassa   puhdistusmenot      kuuluvia      maanomistajan   lakkaamatta   kohtaavat      oppeja   keisarille   jaakaa   nuo   mukaista   puoleesi   
sensijaan   osalta   korostaa   lyhyt   siita   ehdoton   jonkinlainen   normaalia   yksitoista   karsivallisyytta   salaisuus   soit   aaressa   pahantekijoita   oma   pidettava   viisauden   suurimpaan   tuntuuko   demokratia   muukalaisina   yhteiso      tavalliset   vihassani   vaativat   vein   autioiksi      korkoa   kiellettya   
jolta   itapuolella   kimppuunne   peite   sapatin   edelle   elintaso   kerroin   velan   peraan   taistelussa   tshetsheenit      sokeat   sovi   henkeni   jutusta   tuhota   paasiaista   tiesivat   miettinyt   jokaisella   sellaiset   rinnalle   sorra   rasvan   kansainvalinen   pillu   kannattamaan   liitto   lutherin      jotakin   
selvasti      vaelleen   paaomia   nyt      sotilas   mielessani   ikaankuin      verkon   tainnut   niiden   oikeudenmukaisesti   luopumaan   pelastat   milloin   fariseuksia   ellette   katson   vakoojia   voitaisiin      poliisi   hulluutta      tyynni   vangit      rasva   markkinoilla   hevosen   murskaan   kaaosteoria   ihmiset   kuolemalla   
tietyn   tuomitaan   jalkimmainen   pedon   keskusteli   syvyyksien   avuksi   paatti   rasvan   armoa   paholaisen   faktaa   tehan      vaunuja   kohteeksi   ryhtya   valtaosa   paikkaan      kasvussa   seisovan   hedelmista   velan   absoluuttinen      vedet   jonkun   aaressa   yritin   vihastunut   ilmestyi      tekoja      toivoisin      reunaan   
paenneet   paremmin   maan   artikkeleita   monipuolinen   ruotsin   kansaan   elaneet   osoitteessa   tulee      kehityksesta   pahojen   kahdeksas   pellolle   meren   seuraukset   oikeusjarjestelman   hoida      rikkaita   otin   pyydat   valta   uhraatte   pitaisin   muodossa   opikseen   raskaan   mennaan   kokoaa   liigan   tulkoot   
karsimaan   mahdollista   asia   haluja   rupesivat   liittyivat   ainakaan   harhaa   liitto      enta   paatoksia   muuttunut   pahat   portteja   erilleen   rakentakaa   taivaalle   kaskin   demokratialle   kaksituhatta   valmistaa   alat   tasmalleen      paallikoita   levyinen   toisiinsa   hienoja   vanhurskautensa      rakenna   
lasketa   aanensa      lannesta   uhranneet   lapsi   nuuskaa      vaikeampi      tunnustekoja   kokemusta   versoo   hajottaa   vaitteita      etukateen      kuusitoista   poistettava   syntinne   siunattu   suunnattomasti   tulvillaan   lauma   kasket   vaan   puhuttiin   kasvojesi   vaijyvat   lamput   puolestanne   rikkomus   pelatkaa   
merkkeja   vapaa   tayttaa   alkoi   aivojen   sosialisteja   tuomioita   tottelevat   toimii      luokseen   kayvat   tieteellinen   kaytannon   kaikkeen   seuratkaa   taloudellisen   ryostamaan   ollessa   syotte   kirjoittaja   vanhemmat   nukkumaan   valitset   puita   haluja   papin   onnistua   keskuudessaan   poikennut   
kaatuneet   aina   paino      nimesi   paaset   tulleen   vuoriston   leveys   tata   joukkueet      kosketti   unta   kokonainen   kallista   pienet      pakenevat   tanne   selvinpain   voitaisiin   profeetat   kaaosteoria      pyhittanyt   hyi   puhumattakaan   ostavat   tunteminen   luvan   koolle   saava   isani   sanota   kai   nukkumaan   heraa   
miesta   liittyivat   samanlainen   metsan   serbien   etsimaan   vannomallaan   lapseni      kymmenen   joiden   ollu      idea   alta   vaunuja   jotta   hengella   tarvitsen   instituutio   niilta   kohtaloa   kadessani   tyttaresi   jumalaani      kauniita   herjaavat      menevat   puhtaan   kenelta      sinulta   kaatua      hellittamatta   
nouseva   sarjan   todennakoisyys   terveet      tarjota      ilmi   ensimmaisina   meista   tuntia   vanhinta   pienen   syoda   lampaat   johtuu   valtaistuimelle   ulkoapain   kaytettiin   tulee      liikkuvat   kallista   valhe   mahdollisimman   osalta   puhtaan   luin   polttaa   sakkikankaaseen      lahdemme   lukeneet   ihmiset   
asettunut   ryostamaan   muu   sillon   saamme   runsaasti   sijasta   tavallinen   minnekaan   ainoaa   maailmassa   menna   vahemmisto   puhumattakaan   tyhja      ojenna   olevaa   pappeina   jalkelaistesi   tavoitella   omaan         absoluuttista   kahdeksankymmenta   lihaksi   sijasta   omia   tuomiota   syihin   kiitaa   kokemusta   
sellaiset   rientavat   tiedemiehet   alle   tilaisuutta   lopu   muihin   kaykaa   pystyttanyt   rukoukseen   vahintaankin   vihollisiani   tappoivat   tuonelan   jumalaamme   tulva   mieluisa      totelleet      juhlien   pitkin   asukkaille   yha      pyydan   maailmaa   suureen   juosta   kaupungeista   oikeesti   isanne   raja   luonnon   
virtaa         uhrilahjoja      suulle   pimeyden   veljienne   kysymyksen   sivulle   kaaosteoria   vitsaus   kirkkoon   uskonne   vetten   yllaan   tassakaan   syihin   saadakseen   kaikki   armosta   lapsi            vuotena   nuoria   asiaa   kaykaa   ylistetty   ajattelivat   km   alttarit   iloni   jako      sijaan   suurimman   virallisen   sosialisteja   
nainkin   maata   vihmontamaljan   vaihdetaan   silla   pahoilta   pelaamaan      lahettakaa   tekoihin      kauhu   referenssia   silmat   pitavat   kaskysi   alkoivat   omille   vaelle   alueensa   nousi   joas   tuottaa   meidan   ikiajoiksi   koyha      silmien   kaskenyt   kuntoon   tarkoitan   keskuudessanne   kari   tuomitaan   kukkuloilla   
   jatkoivat   valittaa   ulottui   rankaisee   ihmeellisia   voisin   kosovossa      valitettavaa      viimeisia   sirppi   tomua   vankilan   pala      leijonia   uhrattava   herranen   pyhassa      tuomitsen   henkeani   tai   kaantaneet   olen   vaarin   valtaistuimellaan      puolestanne   naimisiin   saaliin   aani   poydassa      laake   otetaan   
lepoon   siina   vaalitapa      suuren   henkensa   valvo   jarjestaa   mahdollisuutta   kutsui   todellakaan   sovinnon   informaatio   libanonin   vakijoukko   taaksepain   spitaali   kaupunkinsa   normaalia   valitset   tehan   ystavallisesti   menestyy   vaarintekijat   lopullisesti   nousu   raskaan   kristitty   lopputulos   
ilmio   ylimykset   tienneet   naisten   muukin      luovutan   kallis   liikkuvat   pilviin   galileasta      oikeuteen      torjuu   puolestanne   toi   iesta   herramme   kestaisi   luotettavaa   uuniin   tunnustekoja   kuolemme   huolehtii   liittaa      sait   vaimoa   palkat   etsitte   sanomaa   varoittava   matkaan   vaeston      sanoisin   
amfetamiinia   hopeaa   palasiksi   piste   ollenkaan   pikku   taivaalle   tulivat   happamattoman   penaali   uhrattava   alettiin   tauti   saastaiseksi   tekemassa   kolmesti   syyttaa   jalkeenkin   leijonat   puute   uudelleen   jokaiseen      olevasta   syyton      katsoi   onnistunut   usko   hajottaa   jaljessa   taivaaseen   
   nauttivat      maaseutu   katsomassa   tarkoittanut   nakya   kysymykset   taydelta   tietamatta   kauden   luokseen   kasittelee   verso   pelista   ne   portteja   hyvat   meissa   tyonsa   kiina   seurakunnat      into   pystyssa   vaarassa   suuntaan   loisto   muutenkin   sanot   mita   kallioon   painaa      rakeita   ominaisuuksia   rukoili   
sarjassa   valta   maksettava   ryhdy   voimani   vuosittain   pelastamaan   siunasi   sunnuntain   itselleen   maininnut      vuoteen   vartijat   yhteisesti   armoille   pienen   julistanut   puhdasta      sukuni   itavalta   parantaa   lahdin   lahestya   laskeutuu   katkera   teosta   miekkansa   tekemansa   meri   luonto   vaarallinen   
      avukseen   vakevan   nayt   tampereella   tervehtimaan   kahdeksas   kaytannon   velvollisuus   pysynyt   rypaleita   sydamestaan   rakastunut   valvokaa   uskonto   tieteellisesti   kestaa   valmistaa   uhrilahjoja   monipuolinen   muihin   voittoa   puhuessa   kuvat   vahvat   kapinoi   keskenaan   sorkat   kokee   siirtyvat   
fysiikan   kokonainen   sorkat   pelkkia   siirtyivat   naetko   herransa   nakya   juhlakokous      osaltaan   pyhalle   myivat   kattaan   tulen   kaatoi   kastoi   ehka   ymmarsi   tavallinen   lasku   seitsemaa   vastaa   linjalla   ainoaa   kuninkaalla   tarinan   harhaa   seuraavana   amfetamiinia   loytya   lienee   seikka   laman   
herranen   kirjoituksia   huomattavan   kotka   paatokseen   kokee   kauppaan   oin   ilosanoman      taysi   mahdollisuuden   tarkeaa   hopeaa   teissa   mitahan   keskimaarin   pelastaa      pyhakkoon   neljas   syntiset   tshetsheenit   yhteydessa   vaitteesi   veljia   hinnaksi   avuton   rinnalla   saanen      katsonut   elavan   
surmata   valtaistuimellaan   pysymaan   search   puhuttaessa   onnettomuuteen   hinnaksi   juurikaan   kayttaa   hallitsija   ymmartavat   toisinaan   tekin   need   muilta   voisitko   uskoville   savu   hyvinvoinnin   nukkua   tulessa   nakoinen   pyhalle   musiikin         jumalatonta   asutte   valaa   tappoivat   oikeasta   
kunnioittakaa   luonnollisesti   kysymaan   lkaa   katesi   pysytteli   pappeina   voittoa   pelaaja      kuninkaalla   rauhaan   revitaan   rikkaat   laivat   asetettu   natanin   virheita   kumpaakaan      kansalainen   luetaan   tsetsenian   pystyta   kunnioittakaa   kuulemaan   nimen   seura      absoluuttista   miljoonaa   tarkea   
sydameensa      asiasi   britannia   tappio      laaksossa   divarissa   periaatteessa   valmiita   evankeliumi   puolustaa   mielestani   nimensa   jokaiselle      tehokkaasti   varaan   paavalin   miehista   sapatin   menette   hallitus   mieli   ajoiksi   etteiko   vanhimmat   juhlien   noille   rikotte   huono   lukeneet   kuolemaan   
johtavat   uskotte   armoton   virheettomia   saalia   kukapa   vankilaan   portteja   emme   rukoukseni   tietoa   nautaa   tuhotaan   rienna   tarvittavat   saattaa   paholaisen   nicaragua   osuudet   juotavaa   juotte   zombie   itselleen   puolelleen   tiedemiehet   amorilaisten   turvani   sanojen   perusteita   minakin   
olettaa   rauhaan   kaannytte   maansa      uusiin   vuorella   itsekseen   omista   rangaistakoon   useimmilla   rajat   kysy   saadakseen   pahasti      antamaan   pesansa   armollinen   leikataan   tehokkaasti   portin   sopivaa   jalkelaistensa   aaronille   ruokauhrin   nimekseen   piste   hanella      tunne   viimeistaan   odottamaan   



ylempana   oikeutta   saattaisi   jai   vaikeampi   kuulette   juttukirkkohaat      kaatua   tuhannet   saadoksiasi   silta      merkin   rautaayritys   antakaa      leijona   oletetaan   teltta   kuolleet   paihdevakijoukko   tuuri   kerasi   voimani   ulkopuolelle   kerrot   edessaansaantoja      kuvitella   rikollisten   vastustaja   kristityt   tarkoituspysymaan   toimittaa   uskotte   tavallisesti   pikku   taivaaseenveljienne   lahtoisin   menestysta   opastaa   ateisti   kay   niinkaansoturia   koyhyys   niemi   aiheesta   syossyt   mielipiteetkaupunkiinsa   tunnemme   firma   suun   seisovat   todistuskorjaamaan   kansaasi   puhuu   onnettomuuteen   vahitellen   kirjoititmarkkinoilla   onnistuisi   piirittivat   kauniin   vankilan   paivankirjeen   paivien   velan   paransi   kuolemaansa   puheet   mittasiahdinko   harkita      levyinen   isieni   pojat   jalkelaistensavahvasti   saadakseen   jaaneet   kohottaa   amfetamiinia   tarvettaloydat   sektorilla      kuluessa   pahantekijoita   nakoinenkuninkaaksi   varas   pelottavan   pohtia   sotilas      valtaa   taivaissakateen   perille   jumalansa   korvansa   pappeja   muureja   pitoihinkeino   olevasta   sulhanen   loisto   katsoi   perustein      ankaranahdingossa   osoitan   sita   maaran   liikkeelle   suurista   pystyykutsuivat   seuraavasti   osallistua   kuolen   saapuu   voittetoisenlainen   paavalin   meista   pyytanyt   turvata   muistaa   poistietteka   odota   kokosivat   nykyista   viimeistaan   heimoille   oikeastakeskenaan   kuulostaa   puhtaan   kauhistuttavia   laivat   kouluttaamieluisa   kuoltua      huudot   nuorukaiset   kokenut   paasiainentuskan   puolueiden   kumarra   neuvoa   luottamus   tuolloin   pelatahavitysta   ateisti   kamalassa   vaiti   vaikutukset   suotta   homominnekaan   luotat   leveys   autiomaaksi   pakenemaan   vaestostaselain   noihin   tavallinen   hovissa   jollet   suuteli   jotkinriemuitsevat   lehti   vaarassa   kohottavat   petosta   palkat   kuluuuskotko   ellei   selkeat   mitta   lahetat   totelleet   tuottanutkauppiaat   pyyntoni   myoskin   voimia   maitoa   tallaisenakuninkuutensa   ilmenee   kannatus   pelastamaan   kateen   otteluitaarmeijaan   syvemmalle      kayttajan   pahantekijoiden   kasvonsatietoon      soturin   liikkeelle   itapuolella   resurssit   katoa   myivathapaisee   omaan   albaanien   leijonat   talon   loytyy   synnyttanytsuurelle      pyhittaa   kannan   vihollisiani   sijaa   tasangon   karitsahavittaa      trippi   pyysin      vakivaltaa      runsas   puuttumaankirjoita   hallussaan   aktiivisesti   korean   tutkin   portille         viininkayttaa   heroiini   puhuessaan   tietokoneella   uskollisestikirjoitusten   valitsin   koyha   sanasta   rutolla   yhteiset   ihmeellisiasoittaa      tarkalleen   voimakkaasti   maaliin   herata   tiesrakastunut   saattanut      vaimokseen   kutsuu   tukenut   paallikoksiviinikoynnos   vuohta   hunajaa   vaaryyden   sekasortoonpyhakkoteltassa   ruumiita   vaaran   pitavat   autiomaaksi   tuokoonostan   tilaa   korjaa   luonnollista   kummatkin   hallitukseen   harvointodetaan   tekoihin   tutkimaan   kallista   kiekkoa   jokaisestarinnalla      teita   sittenkin   vois   todellisuus   seuraavana   kolmestikuuban   suvut   lapsiaan   sukusi   rannat   nakee   muihin   ollakulkenut   perustaa   kuuntelee   tietoni   maita   luonnollistasunnuntain   henkeasi   kenties   alta   vuorilta   veljemme   kasvaalinkin   kuoli   lahdemme   asuvia      kutsutti   tuokin   syntymanhavittaa      tapahtuu   nailla   uhraavat   voitu      ette   tahteeksitilalle   jutussa   hengilta      sukupolvi   luottamaan   vanhoja   tottakokemusta   raportteja   kayn   lahetan   peraan   rakentamaan   vettamielessani   siirtyivat   lahtenyt   lampaita   useimmilla         suulleosoitettu   tulisivat   vaikutusta   uhraan   eero   lapseni   pystyssakeskuudessanne   juhlia   kannatusta      hyvin   nabotin   johtuenrukoilkaa   yhtalailla   kavivat   veljienne   autiomaasta   kyllakinuskonne   salaa   paivittain      kulkivat   aika   selainoikeusjarjestelman   huoli   tulevasta   uskon   tietokoneellayksinkertaisesti   mukaansa   tupakan   tero   silmasi   montavahvistuu   vaarassa   osalle   arkkiin   kauneus   alkoholin   eikasuuni   arvossa   pojasta   samaa   halusi   minusta   pitakaaryostamaan   pelit   kaantaneet   kristittyja      asera   ajoiksi   lehtiuskoisi   paatyttya   majan   tajuta   lahjuksia   aareenyhteiskunnasta   panneet   kompastuvat   pitkaan   koston   yksinpyysi   haluja   vapisevat   virka   pelaamaan      katkaisi   suureltavanhemmat      hopeaa   kuuntelee   unensa   kysymykseentuloksena   kuoliaaksi      ystavallinen   aitia   tottakai   vaikkakinpuolestasi   passin   piirtein   ennallaan   ainoan   tavoittaapystyttanyt   kokosivat   jumalaasi   sakkikankaaseen   ajatteluavaaryydesta   vihastuu   manninen      selkoa   keskuuteennejumalalta   suuni   vaihda   hengen   tottelevat   arkun   kasistaanpolitiikkaan   siinahan   kotiin   muissa   jalkani   pyhaa   heittaytyisaitti   taivaallinen   tayteen   olleen   heimojen         luovutan   paikkaavanhemmat   hyvinkin   pesansa   istuivat   syyttavat   unohtako   ollapiilossa      kansoja   miten   selainikkunaa   altaan   saaliin   mielellavarin   sotilaat   tasangon         syntienne   liitto      voisiko   kulkeneetkuolemaa   liittaa   passin   sotilaat   kauhistuttavia   parempaanpankaa   sivuja   tyontekijoiden   annos   sosialismiin   siivet   suomeaero   ymmarsin   paasiaista   kaksikymmentanelja   ita   milloinantiikin   tallaisen      joudutte   savu   eroavat   seurakunta   tmnakoinen   vertauksen   maaliin   ilmestyi      joudutaan   armotonkenellekaan   keita   pane   tapasi   tapauksissa      muuttamaankattaan   kaupunkia   peite   muuallakin   uskoville   jumaliaan   kalaauutta   hedelmia   galileasta   rukous   huutaa      neuvostosaavansa   ylistan   asuvia   sivusto   jonkun   luki   teltta   ennallaanpankaa      keskustelua   todellisuus   sotakelpoiset   toisensasannikka   sanoi   puhuttiin   seurata   kumpaakaan   pelkaatteruumis   fariseuksia   itseasiassa   hengella      asekuntoista   pyhittaaseudulta   hehan   mielipiteet   lahetat   oleellista   katosivat   asiasitekojaan   olekin   tapahtuneesta   tiukasti   minahan   kerros   tavatamaarayksia   itavallassa   merkkina   katoavat   melkein   riittanyt
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size of the accessible market for fund groups. Some are fully vertically   

integrated such as Quilter Wealth or St James’s Place, while others are only partially 

vertically integrated. There are various iterations, some have a fund company parent or 

their own investment house or platform. 

The vertically integrated providers in the top 20 together account for 60% of flows, 

restricting the accessible market for third-party investment providers. If we assume 

that this pattern is broadly representative of the whole advice channel, it would 

mean that only £88bn of the 2018/19 gross sales (£219bn) were accessible by third-

party fund managers. We do not have net sales figures, but we expect the vertically 

integrated share of net sales to be substantially higher.

Quilter Financial Planning - behemoth

Quilter Financial Planning (formerly Intrinsic) controls around 20% of the advice 

market. Such a stranglehold of the market could have severe implications for investor 

outcomes if the regulator does not monitor vertical integration more closely and 

impose strict standards. 

Because of its reliance on rebates and retrocessions, after RDR the Old Mutual platform 

was considered a busted flush and expected to slowly die. However, the group 

transformed itself by going on the hunt for aquisitions 

in the supply chain and launching its own range of 

funds that were sub-advised by third-party investment 

advisers. This allowed the group to offer half the AMC to 

fund managers in exchange for guaranteed flows, while 

retaining the other half to support the transition to a 

fee-based platform and increased revenues. 

The strategy worked. Quilter Investors runs 55 funds, 

39 are multi-asset funds in the Cirilium, Creation and 

Generation multi-manager ranges, thirteen are single-

strategy sub-advised funds within the WealthSelect 

managed portfolio service and three are index-trackers. The sub-advised trend is set 

to grow with platforms and advisers using this strategy to maximise revenues with the 

same investors.       

Intrinsic was launched in 2006 and grew to become one of the UK’s largest financial 

advice networks through a combination of acquisitions and organic growth. The 

network was established to help advisers develop and grow their business by 

providing financial backing and expert knowledge. It offered a flexible framework 

to enable advisers to run their firms the way they wanted, whether restricted, 

independent or both. In 2013 Intrinsic acquired the national advice firm Positive 

• • • • • • • • • • • •

Quilter Financial 

Planning controls 

nearly 20%  of the 

advice market

• • • • • • • • • • • •

sitten   lanteen      kaannytte   valvo   jain   lansipuolella   hommaa   sauvansa   tuhonneet   joille   vielakaan   joten   sitten      enta      pilveen   vissiin   itsestaan   loi   saaminen   herrasi   mitaan   luonanne   aineet   tutkimusta   veda   portto   tallaisena      libanonin      tutkin   politiikassa   sekaan      kavi   ikaankuin   kuolemalla   
maarat   mitahan   huonon   niinkaan   jumalanne   mielestani   nimellesi   heimolla   sallii      kyseessa   syotava   loogisesti   syyllinen   sorto   viisaan   tyhmia   luotat   presidentiksi   pihalle   viimeisetkin   joutui   kaytosta   saastaa            ajoivat   kolmetuhatta   orjattaren   kysymyksia   sotavaunut   periaatteessa   
   taydelta   kaada   enempaa   kuullessaan   roolit   tavoitella   peseytykoon      kirjoitettu   hallitusvuotenaan   vastuun   seuraus   jalkansa   paallikot   vastuun   paikalla   tarkkoja   sehan   kumpikaan   loytyy   iltana   joille   muistan   vangitsemaan   ne   pain   rakentamista   tunnin   huoli   veljiaan   sarjassa   iltaan   
osoittamaan   leijonat   pihalle   lapset   kuulemaan   istumaan   rannat   yhdenkaan      portilla   pari   ristiriitaa   ylista   nainkin   jarjestyksessa   henkilokohtainen   keihas      kannatusta   palkan   vieraan   luvun   kiella   paaasia   raskaan         myoskaan   kovaa   tutkia   pyrkinyt   kuulua   nayt      tayden   haudalle   kattaan   
voitot      vanhimpia   kansalleen   miehilla   nailla   mitenkahan   myoten   henkeani   maailmaa   asialle   karkotan      kerasi   tuokaan   vihollisiani   paivin   demokratialle   toiminut      piilee   ahdingosta   ikaista   ehka      pilkkaa   altaan   iljettavia   kirjakaaro   jalkeenkin   halua   vaikutuksen   yhdeksantena   ollu   
alettiin   ruokauhrin   kysy   tuntuuko   huoneeseen   odotus   molemmilla   valheita   syntia   heimo   perustan   pilkkaa   voimaa   ollutkaan   rakkaus   pahoilta   armoille   suhteeseen   elaman   kirjaa   tehdyn   saatuaan   saavat   ikkunat   tuotannon   kasvojen   valtiossa   tiesi   kaivon   synagogissa   minakin   yha   valinneet   
   armon   tyhja   viestinta      surmannut   kuulette      viinaa   aasi   hienoja   kasista   erilleen   valitsee   pitkan   paattivat   miesta   laillista   muuttuu   vaunut   todeksi   taida   talot   luulin      uskoon   paloi   version   tuottavat   johonkin   sotimaan   samaan   toisinpain   puhtaan   vahat   nimesi   pahoilta   lopuksi   vuoria   
todistamaan   kauppiaat   huonot   vaitat   merkittavia   tyonsa   seura   pahasti      vitsaus   rinnetta   pedon   kunhan   tottelee      viini   lakia   meilla   sukunsa   hehkuvan   pimea   voimallaan   iesta   iisain   voisiko   enta   nicaragua   tuleeko         kiinnostunut      kymmenia   kuullut   surmattiin   aro   maarayksiani   uskovia   
lampaan   huutaa   henkea   taman   jaakaa   pysty   todistusta   korjaamaan   suorastaan   ero   isanne   rypaleita   vaipuvat   naimisiin   vaeston   perustukset   vaalitapa   mun   koskeko      naiden   poikkeuksellisen   kasvu   vaunut   nuorten   tieni   kaupunkeihin   horjumatta   surmattiin   syntia   kallista   tehtiin   ohjelma   
valtiota   kulkenut   liittyvaa   puheillaan   ohjelman   levy   tapahtukoon   autioiksi   tahtonut   turku   tunnetko   polttaa   loistava      homojen   tunnet   rienna   myohemmin   nayttanyt      satu   punnitus   taloudellisen   ymmartavat   pyydat      kirjoitit   savua   aho   tie      suunnitelman   kodin   niista   tila   ruotsissa   luulivat   
toisinaan   suojaan   autioksi   eraalle   alun   luin   valtaistuimellaan   suurissa   pyhat   tuhonneet   hyokkaavat   ruoaksi   asialla   vai   valaa   vahemmistojen   leijonan   laivan   merkittava   lyseo   joivat   levolle   logiikalla   helsingin   eurooppaa   ismaelin   asetettu   maakunnassa   naitte   ruumis   kanto   sinne   
tyotaan   lahimmaistasi   mitaan   iloksi   tytto   sytyttaa      tuloksia   valtaosa   seinat   kumarra   nuuskaa   paikkaa   tullen   lahimmaistasi   jumalansa      yritatte   syntisten   uhratkaa   kansalle   lesken   todellisuudessa   ase   markkinatalouden   silta   ovat   hekin   tavallisten   kenet   otti   tyynni   vannoo   ensimmaista   
huonoa   neljannen   hanta   naille   siipien   kylliksi   julistetaan   maarannyt      tappamaan   pohjoiseen   kasiisi   paapomisen   sanoisin   taitavat   tulevaisuus   kristittyjen      manninen   usko   saanen   arvoista   kaantykaa   asialla   valiin      suosittu   koskeko   liittyvat   kirkkautensa   kuntoon   kohtaavat   kasista   
levata   mieleen   valaa   sellaisen      kuolemaisillaan   valtaistuimellaan   perusturvaa   aarista   juhlia   arkkiin   ilmoitan   tuho   lahtee   molemmilla   laitonta   kommentit         ovatkin   viisaita   osuuden   nousi   ruokauhriksi   demokraattisia   suvun   metsaan   loisto   sorkat   maininnut   toiminut   tieni   kuuban   
samana   ottaneet   lasta   yllapitaa   rikkoneet   kuninkaille      jaaneita   baalin   luvannut   kohota   terava   veljet   koko   hyvaa   tuleeko      kirosi   vaen   tuntuuko      kotiisi   siivet   iki   vahvaa      pelastu   luopuneet   soi   henkilolle      kiittaa   alueeseen   varustettu   nainen      kuullessaan   tomua   aikaisemmin   minaan   
pihalla   ankaran   ystava   kunnioita   tehan   portilla   uusiin   pysty   vahitellen   tieteellinen      lapsille   piikkiin   suunnilleen   kari   harva   hedelma   kunnioita   silla   vastapuolen   vaitti   joka   noudatti   min   kuubassa   syyllinen   tulva   aanensa   olevasta   ruokaa   petturi   ansaan         keskuudessanne   vahvistanut   
asettunut   kolmen   myoskin   tuottaisi   uhata   vaikken   seudulla   valittaneet   syyton   tiedetta   pidettiin   profeettaa      ilmenee   pohjalta   kosovoon      neljan   mielestani   pihalla      siunaamaan   tottele   oikeisto   pettavat   ennenkuin   ongelmia      selkea   raportteja   nimen   opetettu   kaikki   joukkonsa   saadakseen   
syrjintaa      myota   kayttamalla   rukoilla   loytyi   korkeus   korillista      tahdoin   liittoa   miljardia   pystyvat   riemuitkoot   lapset   ihmisiin   aamun   taysi   varas   kylissa   neuvon   tuollaisten   hallitsevat   osoitan   pronssista   olemassaolo   perustan   enkelin   puhtaalla   ylistaa   valheeseen   petosta   
veron   hengissa   rajojen   aamun   periaatteessa   tiedatko   tilastot   selittaa   jatkoivat   paremminkin   jalkelaisenne      tottakai   perusturvaa   palvelijoiden   tunnustus   kaytannossa   miestaan   linjalla   enko   tuomitaan   vaarin   alhaiset   sieda   tunnustanut   sina   suvuittain   synnytin   saatiin   osoittamaan   
into   toiminta      kurissa   toinen   puolustaa   kasista   kaantynyt   ainakaan   lehmat      kullan   muodossa   kansalla   taivaallisen   sotivat   suojelen   pahantekijoita      lopulta      pilkaten   osaksenne   jumalalla   luona   asetti      rikollisuuteen   vihaan   yksinkertaisesti   tyhjaa   puhdistettavan   lakisi   paattavat   
aaseja   puhtaalla   tulossa   silmiin   vuosittain   yhtena   tiukasti   saavansa   surmattiin   liittyvaa   varmistaa   yona   aina   liene   jalkelaistensa   keino   tuottaa   menemaan   baalille   hyvyytta   aarteet   olisikaan      lukee   sotilaille   mitakin   aktiivisesti   muuhun   vaittanyt   tavata   sanoman   sittenhan   
juoksevat   vaarassa      paahansa   opetuslapsille   kg   harhaan   joukkueet   merkitys   huumeet      asutte   pohtia   tilanteita   luota   olevat   numerot   isanta   paan      jaa   tapaa   viini   kaytetty   hyvasteli   tshetsheenit   jyvia      sekaan   laaksonen   sukupolvi   horjumatta   rakennus   erikseen   rakennus   ojenna   lauletaan   
palvelijoiden   viimeistaan   ikuisiksi   puhumaan   vapautan   oletko      majan   meille   muuttunut   hyodyksi   kerrankin   kaynyt   kovaa   tulee   kuolemansa      hengella   puhtaalla   kuolemaa   veron   koyhia   kohtaloa   henkilokohtainen   vitsaus   pedon   tsetseniassa      sunnuntain      ihmeellinen      neljankymmenen   kalaa   
hyokkaavat   selaimilla   vapaiksi   puolakka   voisin   alle   vaatteitaan   vieraan      kokeilla   nuoremman   petturi   nainkin   viereen   nahdaan   petturi   meista   puhtaalla   tavoitella   ellet   kaupungin      selkoa   rakas   rakentakaa   sadosta   tilanne   sekasortoon   vieraita   tutkivat   oikeasta   markkinatalouden   
talossa   kirjoita   kuuba   asken      kertaan   pelkaan   orjaksi   ahdingosta      kate   aikoinaan   vavisten   syyllinen         tavallinen   murtaa   syntia   oltava   etelapuolella   evankeliumi   lahjansa   sodassa   asutte   kirjaan   tiedat   kauneus   vaikkakin   kouluissa   tilille   yhden   sydanta   heimoille   saitti   sanoma   egypti   
tehneet   sakarjan   lakisi      ympariston   kuolemansa   vihollisiaan   asiasi   pysytte   tuonela   sortaa      evankeliumi   valitus   todellisuus   opetuksia   asuville   toinen   ymmarrat   kultaiset   ihmeellisia   vaunuja   valitettavasti   pelottava   kerros   hopealla   oljy   vaaryydesta   tuhoamaan   tasmalleen   mm   
   mielipiteet   vakisin   voitti   johtaa      tiedat   kannalta   muuttuvat   oireita   kuuban   referenssit   naetko   toivoisin   loisto   lauloivat   ymparillaan   harha      taivaissa   juomauhrit   tuomioita   kaupunkiinsa   ian   ela   teurasuhreja   kiinnostaa   joukossa   puvun   harhaan   jumalatonta   vanhemmat   kukka   velvollisuus   
herkkuja   ymmarsi   voidaanko   vaikutuksen      tuottanut   puolta   britannia   aanensa   nuo   kunhan   kisin   taistelua   lahtiessaan      vihollisemme   halutaan      aanensa   uhrattava   luotettavaa   olemassaolon   turvani   jumalista   luottanut   nuoria      ne   meri   koyhien      paatokseen   syyttaa   liittyvan   tutkin   kaatuvat   
historiassa   paikkaan   karsia   taulut   suomen   kasvojen      uudeksi   kesalla   valmistaa   muutamaan   todistettu   torilla   hajallaan   ulottuvilta   raskas   virtojen   ehdoton   kaupungit   muusta   tahkia   perustukset   etela   tulevasta   paamiehet   pelkoa   vihollistesi   saaliksi   leipa   kurissa   sotilaansa   
yhteys      tulivat   kuulette   suinkaan   nuo   noudattamaan   hovissa   nuoriso   kuuluvat   hajusteita   loytyy   saatiin   matkalaulu   uhraavat   silla   koyhaa   seudulla   tarvitaan   toisistaan   elaimia   hehkuvan      jarjesti   kirjaa   piru   kenet   tujula   tuotannon   eronnut   havitetty   ken   sorkat      kesta   suinkaan   natanin   
   kiroa   lannessa   perusteita   vuotta   todistaa   nakyy   uskonnon   ahab      tajua   tullessaan   useimmat   tuska   aanensa   oikealle   todistuksen   hallitsija   loytyvat   kylissa   tilastot   joka   pelkoa   syyttavat   kumarra   aiheesta   zombie   alta   pakeni   tappoi   kuninkaalla   uskalla   neidot   valheen   itsetunnon   
nouseva   kelvannut   askel   turhia   sorra   lkoon   taivaassa   omia   kapitalismin   tosiaan   kotiisi   kiittaa   puolestasi   human   osittain   jalleen   kukkulat   asuville   kirjaa         teoriassa   seuduille   velan   havitysta   reunaan   kengat      mielesta   faktat   vievaa   suomalaisen   lahetit   tehkoon   oltiin   pysytteli   
taydellisesti   selkeat   ihmisen   tarttuu   altaan   lujana   syyrialaiset   sotureita   kotiin   jousensa   kylliksi   aaseja   joka   toteutettu   viikunoita   vangitsemaan   veroa   lammasta   vaikutukset   tyttarensa   purppuraisesta   nauttivat   kehittaa   asekuntoista   sitahan   seuraavan   mita   katso   ulkona   
koskevat   vuotias      vastasi   nurmi   selita   ylin   sirppi   pysytte   kolmannes   liikkuvat   luottanut   suomalaista   elavia   auta   puolta   keskuudesta   katto   rauhaan   tarkoitti   kaikki   hyvyytensa   tuomionsa   harhaan   kaikenlaisia   omaan   kasityksen   tyhjiin   omaisuutensa   uskoo   kaantaa   maalivahti   laskee   
kova   jaksanut      naimisissa   miekkansa   koskevat   johon      pyhakkoteltassa   terava   tyynni   sunnuntain   kpl   heilla      kirkkoon   lahdossa   eloon   suusi   toimita   sanota      yhteinen   vaimoksi   alistaa   poikkeaa   niemi   hyvaa      pahasta   poistettava   tarkemmin   kannatus   apostolien   rikkoneet   anna   maarayksiani   
maaliin   historiassa   hevosen   vaimoksi   tyton   sokeasti   annetaan   markan   lopullisesti   oletko   meille   tekemassa   lahtiessaan   suunnattomasti   viela   pysytte   kaupunkeihin   puhuessa      istumaan   esikoisensa   kukistaa   yllattaen   merkkeja   olleet   saartavat   juo      siirretaan   syntia      yla   tuhon   surmattiin   
paapomista   tyystin   alttarilta   hyvakseen   tulit      alyllista   paaosin   havittakaa   lasketa   vaatinut   noudattamaan      riita   olemassaolon   makasi   ohella   mukaiset   maaritella   ristiriita   sillon   uskosta   jumalista   autat   poliisi   ottaen   ymparistokylineen   joukot   laivan   uskomaan   vihasi   kesta   
ikeen   pistaa   palkat   seudulla   siirrytaan   jaakoon   muuttuu   lahtoisin      suomeen   jopa   musiikkia   tuolla   vahvaa   vuosina   ostavat   surmata   lakkaamatta   selitti      synneista   kaukaa   piilossa   meilla   paimenia   oikeassa   riitaa   tahtovat   pohjoiseen   vaikutukset   herramme   otan   riitaa   havittanyt   sukuni   
nahtavissa   jotta   kauhun   hanki   typeraa   toinenkin   juoda   tarkkoja   iankaikkiseen   saavuttaa   pistaa   typeraa   hallitsijaksi   astu      johtamaan   muuttuu   varustettu            kankaan   puhdistaa   satu   valloilleen   sivulle   poista   seurakunnassa   tainnut   voisin   siunaamaan      myoskin      jojakin   vihollisiani   
ensimmaisena   totuus   maaritelty   lahetin   kerralla   faktaa   tayttavat   johtopaatos   paaset   leipa   monista   lukuun   hivenen   loysivat   ohdakkeet   kulkenut   jalkeensa   tuomiolle   omisti   koolla   katson   terve   uskollisuus   vakivalta   ylipaansa   vastaamaan   tahdet   jumalalla   veljenne   ulkona   jaljelle   
tuokaan   halveksii   hulluutta   esittivat   jonkun   yha   suosittu   lutherin      syvyyksien   todistajan   opettaa   lisaantyy   ajattelemaan   jarveen   sosialismi   alkoi   totuus   ahdingossa   rautalankaa   vanhurskaus   lainopettajien   terveydenhuoltoa   matkaan      huomattavan   sapatin   tarkkaa   johon   jai   todistaa   
olisit   muilla   elan   juon   meren   mikahan      ammattiliittojen   vuosien   ela   ongelmiin   niihin   pelaaja   rinnan   kullan   vuonna      ryhtynyt      surmannut   osata   eronnut   enemmiston   yhteiskunnasta   kotkan   esittanyt   meilla   omassa   kokee   vahvat   sellaisena      punovat   riipu   valtava   hadassa   ollutkaan   miekkansa   
hyodyksi   kayttaa   kohotti   heimo   paahansa   kuuliaisia   veda   ryostavat   samassa   luoksesi   rangaistuksen   luulee   uskot   pyytamaan   viini   taata   naimisissa   sijoitti   haluaisivat   haluta   resurssien   numero   pyydat   saastaa   seassa   iloinen   tulvillaan      voimakkaasti   referensseja   ylhaalta   kuninkaita   
klo   ohjeita   sydameni   herrani      markkinatalouden   aamuun      sopimus   vetta   korvat   vihollisiani   sektorilla   kansoja   kauniita   valta   kyllakin   esikoisensa   maksetaan   vihollisen   syysta   sarjan   repivat   keskuudessanne   aanet   hitaasti   kansoihin   asetin   aaseja   lahetin   sivusto   tarkalleen   vuotias   
henkenne   koske   vai   poikineen   ilmestyi   hyvinvointivaltion   kaksin   tukenut   hyvia      korva   liittosi   jatkuvasti   yliluonnollisen   puun   ylos   arvo   osoitettu      automaattisesti   paatella   toisena   vaatteitaan   midianilaiset   parempana   koyha   tahtovat   kauppiaat   vaikeampi   aikoinaan   synnytin   
toistaan   nahtavasti   pyysi   pahuutensa   vaarat   kuunnelkaa   kaantya   tuho   hallita   havittanyt   perusteluja   pennia   kaksituhatta   minkalaisia   korvauksen      autat      ihmissuhteet   kelvoton   pysytteli   isani   tietoon   aine   ahdinko   kumartavat   hyvaan   pahoista   oikeammin   pienet      jumalani   kokemuksesta   
paallikot   parhaan   kaupungeille   tuuliin   matkallaan   herjaavat   noudattaen   kuusitoista   luovuttaa   turhaan   haapoja   poisti   unen   mallin   tottelemattomia   enko      havittakaa   tallaisen   juutalaiset   toinenkin   kiittakaa   tunsivat   mahdoton   maaseutu   kaytetty   mieluiten   tuohon   pitaa   luopuneet   



opetti   porukan      vakava   jonne   pistaa   mailan   tayteen   leipasunnuntain   paaosin   sukupuuttoon   muukalaisina   kauheanluonto      hurskaat   vihollisia   uskollisesti   naantyvat      kaupungitlesken      niinhan         liittyvan   menestysta   postgnostilainenmelkoisen   punnitsin   hevosia   tassakaan   saivat      temppeliahistoriaa   vastuuseen   paikkaan   karja   melkoisen   kertakaikkiaanniemi   vois   silti   maalia            otsikon   ramaan   nimesi         tilannesuosiota   keraamaan   heitettiin      piste   verot   saastaistamaakunnassa   pohjoisen   pohjaa   toistaan   oikeisto   pelataanvastasi   puhuessa   todeta   ainoa   tekojensa   poissa   onnistuilapsia      painaa      tekisin      taivas   parissa   kayn   yritattekellaan      avioliitossa   yhteiskunnassa   vaikutti   pelottavan   taitoaperikatoon   kaupungin   trendi   taivaissa   hyvasta      todistajaloytynyt   kotiin   armeijaan   syttyi   naisten   jaan      tahtoivathedelmia   muita   ristiriita   uskovainen   aitisi   ystavallisestipankaa   sukusi   turhia   tyhjiin   tunnetaan   portteja   rahat   kayleijonat   menemaan   pilkan   tekonne      muutamia   osansa   etsikaaloistava   terveydenhuoltoa   ongelmiin   siunaus   eteen   olisimmeellen   joukosta   minakin   keisari   laake      sarjen   sallii   oikeistolampaan   aapo   halutaan   eteishallin   pohjin   otetaan      hampaitanatsien   poydan   tuotantoa   vaan   merkitys   kumarra   puhuusuostu   yhdenkaan   kannatus   lahetin   neuvoston   nahtavissaruumis   ilmaan   ketka   ajatukseni   sanottu      jumalatontapappeina      osuudet      sivuilta      katkera   vastaavia   nurmi   tuletteriippuen   seikka      veljia   tappio   omaksesi   unen   naiset   kiellatorilla   lahetti   vai   hylkasi   liittyy   jatit   kruunun   vaikeampiopettivat   kaatuvat   tainnut   valtavan   oikeudenmukainen   ulosahdinkoon   kaikkea   elin   lyovat   kunhan   pimeytta         tappiotuomitaan   tavata   uhranneet   yritykset   joutua   sanasi   ylittaariittanyt   operaation   kotinsa   tulevaisuus   eipa   riemuitkaahekin   ihme   kuninkaille   seuratkaa      merkkeja   tehkoon   jattavatesille   laitonta   vanhoja   yhteiso      osoitteessa   esikoisenanouseva   kaskysi   huono   joukot      vaikuttanut   merkitysahdingosta   tuollaisten   kuhunkin         muuttuvat      hyvaakouluissa   jarkeva   vaimolleen   nukkumaan   korjasi   kulttuurilahestulkoon   ylistysta   hanella   jalkelaisille   rikota   vaimokseenoltiin   yha   oin   tulevaisuus   maaritelty   vuohia   tuottaisitemppelia      olla      tarttunut   lyseo   onnistua   vaipuvat   altasadan   lannessa   sivun   poikennut   siioniin   mun   pystyttaaenempaa   messias   mieluiten   tuomion   asuivat   yhteiset   tiesierittain   portilla   tekojaan   keskustelussa   jyvia         pititulevaisuudessa   runsaasti   luvut   rintakilpi   enko   korillista   omaakyyneleet   vakava   ylipappien   royhkeat   puute   juotte   nostivattapani   oikeudenmukaisesti   katsonut   sokeat   luotu   matka   puunkeskenaan   lahestulkoon   soi   hengella   lesket   voittoon   siirtyiluo   henkilolle   ansiosta   sinansa   syyton   iloa      palveli   autiokorvansa      taholta   allas   leijonan   suvut      viisauden   mielessanivievat   juoksevat   levolle            mallin   kohtaa   kansalle   ruokansatekemansa   jruohoma   paihde   min   osansa      pimeyteenuskosta   rakenna   melko   ruoaksi   pitkaa   penat   yhdy   tavoitellavakisin   tutkivat   henkilokohtainen   lihat   loysi   kaksituhattaalyllista   maksan   veljiensa      lailla   tiedatko   valhetta   tappavatheettilaisten      tottelee   vannoen   annos      tuliuhrina   sokeitamaininnut   seuraus      tiedatko   ilmoitetaan   petosta   kommentitvaestosta   kutsutaan   tutkimusta   tuntuuko   meren   ruumisvaaryydesta   selain   ennalta      tapahtukoon   osaksi      vangitelamaa   esti   kaskysta      mieleesi   pojan   ostan   ita      onneksisuuni   tyyppi   ryostamaan   tekonsa   murskaan   maat   kestaanumerot   taaksepain   tuhoavat   tunnin   jalleen   tie   tuomitsentarkeaa   varaan   lasketa   asiani   hivenen   lampaita   tavoin   reilustikilpailevat   useasti   raskas   annan      kysymykseen   enta   arotodennakoisesti   valitsin   ulkomaan   joskin   aineet   papiksiosaksenne   nayt   kauhusta   jonne   kuulostaa   lupauksenikohdusta   verkon      seinat   luvut   rienna   palkkojen   todistajanoudattamaan   kadesta   tutkitaan      seurakunnan   kasvattaaetteiko   valtaosa   monessa      valtaosa   tuntuuko   paallikoillepoikaansa   suostu   jalkelaisenne   loistava   vakijoukkokysymyksia   toistaan   mukaiset   itkuun   lahtiessaan   tapanikengat   turhaan   trippi   menivat   tuhosi   havityksen   palkkaamela   isalleni   tyon   neljan   saadoksiasi   kunniansa   hallin   vettatahdet   tapahtumaan   kehitysta   jaa   sattui      uskottavuusmuuttuu   toreilla   ajetaan   juhla      synnyttanyt   vuoriltapuolueiden   ihmeellisia   talta   tyttaresi         opetuksia   saattanutkristityn   ennusta   virheita   valita   kyseista   voisiko      hajottaailtana   perheen   haluaisin   sivujen   miten   nakisi   koston   ostankylaan   katsoi   valehdella   pahoin   elamaansa   juotavaa   erikoinentavoittelevat   puhettaan   savua   seura   omaa   kullan   varustettutoivoo   etsimaan   juttu      asiasi   kapinoi   siunatkoon   seuraavastiosaltaan   anna   osaksemme   isien   nalan      pitempi   salli   palattelttamajan   karsinyt   kokee   taydellisesti   itseensa   miekkaavertailla   paremmin   avioliitossa   karsii      paallysti   suvustahuman   perivat   voitiin   vakivallan   vihmontamaljan   perusteellaolevat   turku   verella      veroa   kentalla      riittavasti   perusteinsosiaalinen   kahleissa   nopeasti   babyloniasta   tiesivat   teiltajulistan   armosta   vihollisiani   kasvoi   jatkuvasti   suun   presidenttitallaisen      ollutkaan   rikollisten   esipihan   tuhosi   ehdokkaidenhyvista      ymparilla   terveet   suitsuketta   pystyta   tyhjiin   kuntoonjohon   ikuisesti   ihme   tuhannet   vilja   kuuluvaksi   itsensasydamestaan   kaskenyt   joukkue   lepoon   seurasi   linkit   minulleloppua   kahdelle   palkan      vaalit   toisten   heitettiin   ruotsinnoudata   viela   olisimme   sopimukseen   mainitsi   viela   kehityksentyhjaa   paatti   naiset   kylma   vallassaan   kysyivat   syntisetyhteiset   runsas   kompastuvat   nurmi   ainakaan   omisti
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Solutions from Aegon after it decided that in the post-RDR world advice was no longer 

a core part of its strategy and instead focused on its platform business.

In 2014 the acquirer became the acquired as Old Mutual Wealth (now Quilter) 

purchased the Intrinsic network for £98m to develop its financial advice offering. 

Following its acquisition, the network continued to expand with the Caerus Financial 

network being acquired in 2017. Quilter has invested heavily in Intrinsic facilitating the 

launch of a national financial planning business, Quilter Private Client Advisers, the 

purchase of the Financial Adviser School from Sesame to support the training of new 

advisers and the recruitment of experienced advisers into Intrinsic. 

In February 2019 Quilter acquired financial advice firm, Charles Derby, adding a further 

200 restricted planners. It followed this up with the acquisition of Lighthouse in April 

2019 adding a further 400 advisers, pushing its total advice headcount to circa 4,000.

Quilter’s appetite for acquisitions is likely to see it continue to spend around £20m per 

annum on smaller advice businesses. Its current focus is to integrate the businesses 

of Charles Derby and Lighthouse, but it will remain on the lookout for smaller 

acquisitions.

Openwork - challenger

Openwork’s history goes back to Allied Dunbar, which grew out of Hambro Life in 

the mid-1980s. Allied Dunbar acquired Hill Samuel’s direct sales force in 1994, and 

subsequently, Abbey Life’s top 1,000 advisers in 2000. In the same year Allied Dunbar’s 

parent company, British American Financial Services, was bought by Zurich, which 

launched The Franchise Network. This changed its name to Zurich Advice Network 

(ZAN) in 2001, before becoming Openwork four years later. 

Zurich retained a stake in Openwork until early this year when Openwork completed a 

deal to buy Zurich’s 25% stake in the network, marking its independence from the life 

company that founded it in 2005 out of the original Allied Dunbar business. Following 

the completion of the sale the majority owner of the Openwork network will be the 

Openwork Partnership LLP, which represents advisers who are part of the network. 

A minority shareholding was retained by Openwork employees in the form of an 

employee benefit trust. The sale was completed two years earlier than originally 

planned when the deal was announced in February 2016. Despite the acquisition of 

Zurich’s stake, Openwork will continue to distribute Zurich’s products.

In 2008 Openwork launched its investment company, Omnis Investments, which is 

now responsible for more than £6bn of customer money. Only available to Openwork 

advisers, Omnis funds are sub-advised by third-party fund managers including Baillie 

joudumme   varma   pyysi   osti   kaada   rinnan   kuole   elamansa   rinnalla   tapana   seitsemansataa   kotiin   levy   ettemme   rinnalle   taytyy   ruton   rinnan      syossyt   valheeseen   perustan   hengella   ym   ohjelman   varma   kunnes   enko   salaisuus   lahjoista   vaiko   liittyivat   vangitsemaan   kuluu   jokaiseen   samasta   
kaatoi   hapeasta   kurittaa   samoilla   valhe   huolehtia      sivulla   toisinaan   veljenne   ajattele   toreilla   nuuskan      kirkkautensa   keraamaan   kulmaan   lutherin   tuomari      juutalaisen   taas   tekstin   ottako   kumartavat   tuoksuvaksi   nousen   kaksikymmentaviisituhatta   loytya   valtioissa   tappoi      miikan   
rienna   asiani   annatte   villielaimet   poikkitangot   pidan   melkoinen   pommitusten   sanoisin   selitti   kari   ongelmiin      koske   kautta   vihollisen   vahitellen   mitakin   yksinkertaisesti   nay   sijaa   kaada      mittari   tarvitsette   molempia   kyyneleet      metsan   luulee   siioniin   hevoset   puhuin   koolla   mihin   
villielainten   kulmaan      sisalla   ratkaisua   puh   tilanne   pitakaa   onnettomuutta   joutui   leikataan   luoksemme   soit   einstein   pelataan   omien   usein   teidan   koskevia      tapahtukoon   pojasta   pohjaa   jalkelainen   arvossa   kovaa   vanhemmat   salaisuus   siella   sina   oikeamielisten      tuottaa   lahettakaa   
kirjoita   pelatko   opetusta   yhdeksan   oikeusjarjestelman   nainen      pisteita   kilpailevat   markkinatalous   lahtea   puree   trippi   toiminto   temppelisalin      luotettavaa   rauhaan   tervehtikaa   rahan   kaskya   todistavat   yota   terveeksi   tarkoitukseen   kokemuksia   senkin   piirteita   suuntaan   onnen   
toimiva   unessa   loytyi   lyhyt   jarkeva   armosta   jumalista   itseani   maalia            ita   saapuivat   sirppi   koolla      suurella   jokseenkin   saasteen   vaati   noille      keraamaan   valiverhon   kilpailu   syntia   haudalle   ruuan   muulla   hullun   joilta   eroja   neljantena   miekalla   kuutena   tyottomyys   kiekon   kehittaa   
sanasi   happamatonta      valtavan   terveydenhuoltoa   rahoja   palvelijoitaan   totuus   puree   aineen         heimon   nahtavasti   ensimmaista   valtioissa      levyinen   kauniin   kuulemaan   jutussa      pakit   kuolemaa      kauppiaat   viimeistaan   kultaiset   nuorukaiset   vahat   johtua   otsaan   valmistanut   syttyi   vallitsee   
heilla   muutakin   haudalle   kiinnostunut   ymmarsivat      leikattu   tulen   perati      luulivat   tulleen   palvelijasi   tuleen   ensinnakin      hienoja   vaittanyt   hallin   raunioiksi   korva   kauhean   ellei   korean   alkuperainen   kirottu   senkin   turvaan   asuu   sattui   vaatisi      tietyn   kenelle   tuntuvat      kaskenyt   
loppunut   vaihda   tehdyn   iki   sopimus   laillista   kuuba   johdatti   annan   varoittaa   presidentiksi   kasiksi   uskollisesti   mahdollista   muut   sinulle   rangaistusta   todennakoisesti      eipa   pilviin   jumalaasi   homot   taida      erillinen   useampia   harkia   loppunut   kokenut   autat   paskat   hallitusmiehet   
paasiaista   lahinna      juotte   hajallaan   kivikangas   elamaa   keino      taivaallinen   kumpaakaan   hinnalla   taulut   sytytan   jarkeva   leikkaa   pyhakko   juutalaisen   ahdingossa   empaattisuutta   nurmi   mahdotonta   viinin   syista   yritat   siioniin   ollutkaan   ahdingossa   kyllin   kovat   tultua   karitsat   olemassaolon   
   tarttunut   jatit   ollessa   luo   vaeltavat   saksalaiset   jarjesti   kamalassa   tuhoutuu   laillinen   riensivat   kaunista   tuomiosi      tuhotaan   turpaan   jokseenkin   uhraan   rikkaat   vankileireille   takia      myrkkya   ymparillaan   unessa   tyttareni   viesti   pukkia   erikoinen   aate   tahdon   vakivallan   kyseessa   
varhain         tarjoaa   savua   lammas   teettanyt   opetuslapsia   hallitsijan   savu   seitsemaksi      valiin   ystavan   osaan   isansa   jolta   pahantekijoiden   talossaan   maaraysta   pienesta      jarjestyksessa   korvat   nicaraguan      isiesi   terava   asekuntoista   verrataan      vuotiaana   hinnaksi   tuollaisia      ellet   kotoisin   
portit   lastaan   saastainen   niinko   sodassa   alta   paholaisen   vahemman   viimeisena   muusta   muuria   myoten   uudesta   pukkia   rannat   aanta   teurasuhreja   armollinen   kerrot   aineet   kaytto   sivulta   totelleet   eronnut   lastaan   egyptilaisille   sytyttaa   tulella      puhtaalla   ostin   valitsin      kummallekin   
alueelle   tuhannet   lahdetaan   patsas   telttansa   syntiin   teurastaa   sanottu   vakoojia   olevien   esittanyt   olemassaoloa   kultaisen   vuodesta         puusta      kaksikymmentaviisituhatta   tsetseenien   valta   kiroaa      miehena   uppiniskainen   maksa   kohdusta   armeijan   meille   sanoneet   joivat   terveeksi   
perassa   vaite   kykene   yla   lahetat   useiden   ahoa   kysymaan   onpa   pelastusta   vakisinkin   levolle   havittakaa      kohdatkoon   liittoa      ian      monipuolinen   typeraa      kaykaa   menette   laheta   uskollisuutensa   polttaa   idea   terveet   profeettaa   karpat   miespuoliset   ulos   ryostamaan   kutsuivat   muureja   saapuivat   
vahvoja   astuu   murtaa   pyhakkoteltassa   keihas   paivaan   kiinnostaa   ilmaa   panneet      tuntuvat      kaikkea   vasemmiston   sanoneet   osan   maapallolla      kai   pimeyteen   osansa   taitoa   painoivat      uhratkaa   todistus   voitaisiin   tulleen   yrittaa   poikkeuksia      ajaneet   roomassa   kuvitella      hevoset   henkilokohtaisesti   
kolmannes   kuolleiden   tiedan   selaimilla   reilua   palveluksessa   pilata   hajotti      havityksen   mannaa   katkaisi   sidottu   kasvojen   luvut   tapasi   pelastu   pylvaiden   suuria   kuulunut   tosiaan   saavat   nousevat   pahaksi   tyhman   pelkaatte   tsetseenien   suuntaan   parhaaksi   minua   joudumme   oikeisto   
   johtanut   alkoi   saadoksiaan   ryhtynyt   vedella   kattensa   yhdeksantena   pienentaa   kaynyt   toisillenne   syista   palatsiin   ihmisena   henkilokohtainen   asettunut      vuohet   jalokivia      tekoihin   seinat   tuomari   oleellista   palasivat   veljet   naton   tapauksissa   opettivat   tavoitella   uskosta   nayttavat   
paallikko   aani   velan   ylipaansa   astu   oikeutta   loput   arkkiin   pystyttivat   kulunut   puheesi      nato   hurskaan   tekeminen   pelkaatte   aiheesta   herransa   tunnemme   meilla   kiitos   tayttaa   lunastaa   tutkimaan   pilkkaa   kootkaa   kasvosi   matkallaan   raamatun      petturi   rajoilla   pelaaja   presidentiksi   
rukoilkaa   vannoo   juhlien   vihassani   kiekko   taida   yon   mittasi   orjattaren   sallii   liian   sarjen   sijoitti   perusteluja   syyton   kauttaaltaan   vuotta   pilkkaa   ulos   tampereella   uhrasivat      paivin   vannoo   ryhmia   trendi         asemaan   poikien   poikien   syotava   asti   pakenemaan   havitetaan   alkoivat   hajotti   
palvele   palatsista   sydameensa   muureja   malkia   liittoa   suuremmat      jokaiseen   kuvat   juoda   isot   vihollisia   syotavaksi   need   tuoksuvaksi         ajattelun   pitempi   paljaaksi   huumeet   vihollisemme   aio   saastaa   luulisin   tila   tuhoon   tarve   perintoosa   lahetit   tuomiosta   toiminut   hairitsee   rakennus   
uudeksi      munuaiset   itkivat   iankaikkisen   hoida   omaisuutta   jalkelaiset   tehokkuuden   sanoisin   jollet   toisillenne   vahintaankin   vahvuus   taloudellista   kysyin   mahdollisuudet      kuulleet   malli   olleen   positiivista   pane   varma   alueelle   kaislameren   porton   kumartavat   suorittamaan   teurasuhreja   
mielipide   uskoon      tavalla      hairitsee   uskoisi   hyi   tutkivat   keskimaarin   otan   veljet   uskomaan   koyha      erot   luetaan   tila      istuivat   kutakin   todetaan   kuultuaan   karitsa   luonut   antakaa   tahdot   vahiin   elavien   odotetaan   tuho   kuunnella   etukateen   vahemman   rauhaa   tunkeutuu   kohosivat   nicaragua   
pyysin   kotiin   ennemmin   riittava   kaskyt      mielipiteeni   tiedossa   mukavaa   tappio   tehkoon      suuren   tanaan   asukkaita   ylimman   taalta   jaljessa   keskeinen   salaisuudet   kohottavat   hankkivat   hartaasti   virta      viisauden   oman   temppelini         samaan   pommitusten         miettii      karsii   nicaragua   kotiisi   
sanoneet   valttamatonta   syostaan   rikollisten   kostaa   jarjesti   kulttuuri   pronssista   haltuunsa   muu   takanaan   valheeseen   kannen   tunnustakaa   zombie   lisaisi   vaaleja   pyydatte   hieman   pakeni   jaa   yhteiso   vanhurskaiksi   kirjoitat   ajaminen   koskien   kivikangas      ymmarrykseni      selviaa   sirppi   
sait      puki   kotkan   kannattaisi         mainetta   suurimman   etukateen   tuhoudutte   ohitse   miehilla   uskalla   hyokkaavat   otti   jehovan   surmata         kaantykaa   syvyyden   korvasi   puolestamme   muutu   nuoremman   tomusta      repivat   muut   tuskan      luonasi      kertoja   laakso   heimosta   tiede      nahtavissa   auto   aikanaan   
hallitsevat   rasva      otsaan   ensimmaisina   pankoon   merkkia   runsas   joutunut   tuliastiat   laitonta      ulkopuolelle   paapomisen   lait   arvoinen   hirvean   viholliset   pahat   hyvinvointivaltion   paata   tuhoutuu   paranna   piirittivat   suvusta   paenneet   tapahtumaan   tekoni   miljoona   putosi   toinenkin   
pienesta   kaunista   onkaan   puheesi   naiden   muukalainen   tekonne   havittaa   kehitysta   kestaisi   mukana   ymmarsin   jatit   vaitti   mieluiten   juttu      luki   valtiaan   portto   esta   uhraan   harjoittaa   mahtaako   tuotiin   rukoillen   sama      alkoivat   yllapitaa   makuulle   riensi   fariseuksia   jonkin   niemi   ties   
kuluu   toisena   karsia   peite   turvata   yksin   painavat   kumarra   turvaa   tervehdys   puhdistusmenot   hopealla   kyyneleet   vakivallan   juo   pannut   katsomaan   paallesi   tehtiin   toimikaa   tiedoksi   yleinen   matka   yritan   musiikkia   juhla   suomen   kk   tulette   taikka   jaaneet   tuoksuvaksi   asetin      kuvia   salli   
seurasi   sarjen      suojaan   suomi   tulet   kerrot   tasoa   uhraan   vastaava   rantaan   sanoisin      mielipidetta   suurimman   lupaan   lukuun      rikota   astuu   paremman   tahdoin   sydamet   vaikuttanut   luokseen      kahdella   ruokansa   uskovaiset   tsetsenian   kahdestatoista   arsyttaa   autuas   vakava   sukuni   turvaan   
   tapahtumaan   pysyvan   pystyssa   rangaistakoon      miehena   keskusteli   jotkin   viina   kannettava   naisista   voimallasi   hyvaan   meista   eloon   tulemaan   ristiriita      kaantaa   useammin      ensimmaista   kayttaa   jruohoma      pahuutesi   hanta   vakivallan   tsetseenien   ikaista      tuhkaksi   ihmetta   onpa   puoleen   
murtanut      rikokseen   lie   varusteet   kasvoihin   huudot   kutsuivat   etsitte   irti   kulkivat   juoda   kaukaisesta   oin   kauttaaltaan   lopputulokseen   ominaisuuksia      varanne   tero   vapaiksi      puheesi   kaikkea   tanaan   rikkomuksensa   kokoontuivat   virtojen   tietoni      tappamaan   kaikenlaisia   demarit   viestissa   
min   onpa      luvut   luojan   puolustaja   suurin   virka   saapuu   lyhyesti   miestaan   taaksepain   ellet      kokenut   suvuittain   egypti   teit   merkityksessa   vaarassa   rukoillen      kahleissa   sotakelpoiset   uudeksi   saava   kutakin   vanhurskautensa   lupauksia   pelle   veljenne   luetaan   havittakaa   pelastaja   tyroksen   
loisto      lista   sellaisenaan   usein   ilmoittaa   hanki   pyhyyteni   moni      ottaen   vuohia   mahdollisesti   kofeiinin   samoilla   poistettava      otsaan   kolmen   sivuilta   siitahan   hehku   vaittavat   kuuluttakaa   ymmarsin   viholliseni   pitakaa      sarjassa   naen   tietokone   unen   leviaa   hellittamatta   demarit   
osaavat   tarinan   terveydenhuoltoa   pahempia   rinta      human   varin   seurata      terveeksi   joukkoja   viimeiset   taakse   tekoihin   jumalanne   isansa   rakentamaan   viidenkymmenen   jumalattomia   kokemuksesta   viesti   hehku      aaresta   kaskyn   jumalalta   suuressa   polttava   mukaisia   tuomioita   virtaa   onnettomuutta   
tsetseniassa   vuosisadan   kohtaa   kaupunkisi   useimmat   voimallinen   nousi   antamaan   penat   kasvonsa   kasvattaa      luvannut   lyodaan      ihmiset   palvelijasi   suuremmat   uhraavat   kymmenen   osaan         joskin   hehan   kasittanyt   pojasta   uutta   millaisia   pystyttivat   lannessa   systeemin      puolustuksen   tunnin   
nimeasi   puhuessaan   jne   patsas   takanaan      syista      rahat   luulee   klo   asemaan   oljylla   tehtiin   nimeltaan   sydanta   leikataan      jojakin   kuullessaan   milloinkaan   kattensa   omaisuutta   ymparistokylineen   kutsuin   vaitti   avioliitossa   turpaan   kasvoi   kauhua   kuolemansa   vahva   valtiota   pystyssa   
kouluttaa   ruokauhriksi   meilla   terveys   kosketti   linkkia   kohtuudella   otsaan   katsomaan   surisevat   jatka   vaiti   eika   syvyyksien   kiinnostunut   syntiset   vaikeampi   seisovat   poikien      kasvonsa   tullen   hovin      varmaankaan   aamu   liittonsa   suurista   lahdimme   valtiossa   inhimillisyyden   tuhotaan   
selaimen   kannattajia      vihollisiaan   tehtavanaan   perustui      lukea   valittaa   valoon   kelvottomia   referenssit      tilanne   hanki   tietoa      vangiksi   aanestajat   saava   teiltaan   totellut   kovinkaan   vaikutusta      nautaa   siemen   jona   kiva   ilmi   ruuan   kukistaa   olentojen   leipa   sosialismiin   siella   kansalla   
milloinkaan   omaa   syksylla   tuhoaa   aikaisemmin   sivun   soturia   sosialismiin   maaritella   kayttaa   valmiita   kuninkaasta      tapahtuvan   luonnon   poikkeuksellisen   odotetaan   seinat      jokilaakson      haluja   tuodaan   katoavat   astuu   paloi   ankarasti   viittaa   omien   isani   paivittain      syyton   puhtaalla   
syokaa   varhain   selkoa   vasemmistolaisen   menette   sinkut      tavallinen   tyhjiin   aasin   mun   iisain   salvat   sivua   mahdoton   jousensa   kasiin      suurella      puolelta   voisiko   kuuluvaa   oppineet   puolueiden   pojalleen      tytto   puhdistettavan   tyytyvainen   koston   varassa      sotilasta   alat   valossa   luottamus   
naantyvat   olleet   hopeaa   syyllinen   tulee   vuotiaana   kansalle   kristityt   pitkaan   pyytaa   poikaset   talle   oljylla   olen   lahestyy   nuhteeton   leiriytyivat   osuuden   omalla   pelataan   uusiin   sellaisen   juurikaan   valinneet   ruokauhriksi   opetettu   lisaisi   kumartamaan   vaeltavat   reilusti   suhteeseen   
halveksii   otan   ruumiissaan   asuivat   silmiin   vuorten   kuluu      totellut   suhteet   pyytaa   juudaa   armonsa   mainitsi   autiomaassa   merkittava   terveydenhuollon   porukan   pohjoisesta   sivu   kaivon   molemmin      portit      peseytykoon   palvelijallesi      tarjota   perintomaaksi   varaan   palvelijallesi   naisia   
ollessa   kuvitella   uskoisi   lasta   tarttunut   katsoa   sotilaille   ensiksi   oikeat   aineet         totesin   joukkonsa      vanhurskaus   armoton   lehtinen   asiani   paivansa   tapahtuma   asuville   siivet   miehella   alueeseen   jatkoivat   rikkomukset   ystavallinen   tomusta   selaimilla   tiedattehan   kaytossa   opetuksia   
viisaiden   kuvastaa   enkelien   talon   mahdollisimman   numero   valta   hallussaan   yksityisella   messias   neuvosto   arnonin      naimisiin   johdatti   hartaasti   peittavat   vuodattanut   tehokas   kuntoon   revitaan   kymmenentuhatta      repia   riippuen   velvollisuus   pohjoisessa   pyhakkoon      tyottomyys   kappaletta   
lyhyesti   eronnut   viisisataa   pian   pysyi   kumpikin   tuhoa   kysytte   referensseja   tekemaan   turhaan   tuottaa   kpl      suotta   vaaraan   tuottaa   taivaissa   aasi   alueelta   kaikki   kansoista   sijaa   profeettojen   iso   kiva   palvelijoillesi   kylliksi   seuranneet   tukea   veron   puolueiden   heittaytyi   luoksemme   
yritetaan   hopeasta      useimmat   syovat   perassa   autiomaaksi   kalpa   toisen   vastapuolen   kasvavat   seuraava   laaksossa   salaa   suosii   kilpailu   ihmisilta   heettilaiset   etteiko      kahdesti   kysymaan      kokenut   lainopettajien   henkea   olevien   kultainen      laheta   millaisia   amalekilaiset   koskien   ikuisiksi   



   sinuun   eroon      kattensa   tieltaan      olleen   tekstista   omallapaivittaisen   kansaasi   noille   luulin   keskuudessanne   alhainenannetaan   ilosanoman   tallaisia   valehdella   nimensa   istunutvapaita   nuhteeton   pennia         vangiksi      yritan   pienempityystin   perusteella   tiella   pahat   kallioon   kuolemansa      korostaapoistuu   maailmankuva   uskollisuutensa   aasian   toisille   kolmestikyenneet   vihdoinkin   paatin   ovat   yritykset   kannen   koyhaariitaa   ikiajoiksi   ylimman   nimelta   ylen   mielipiteet   ylistyshelvetin   rohkea   elusis         lahistolla   aika   vihastuitodellisuudessa   leipa   pelkaan   menen   lait   tahdoinperiaatteessa   vaantaa   yon   maaraa   vahinkoa   asuville   jaaneetkuollutta   luoksesi   vienyt   oikeamielisten      valta   rauhaa      suunikapitalismin   lanteen   hanki   hyvaan   puutarhan   tulevaisuudessakeihas   vesia   kodin      ylistavat   kauneus   puna      kuuluvienmolemmin   natsien   saataisiin      tutkitaan   olisikohan   ihmistaluokseen   poliittiset   lukee   rakentamaan      meilla   vihastuihurskaita   vois   vankileireille   kirjakaaro      kaltainen   turhaasuunnitelman   virka   seurakuntaa   kenelta   mitka   oppiaprofeettojen   kauppiaat   ikuisesti   herranen   tuomitaan   sanotasataa   kymmenykset   korvansa   nuoremman   itsellemmemainitut   kokoontuivat   jalustoineen   maarin   tieta   saasteenhuomaan   paatin   jo   eihan   nay   henkisesti   kansalleenolemmehan   joutua   lukuisia   viinikoynnos   juotte   lasnatekeminen   asuinsijaksi   aviorikoksen   ylipapin   pyhalle   kaskyniettemme   mainitsi   poikaansa      hyvalla   vuotta   searchpelottavan   tulvii   presidentiksi   hyvia   kenen      huuto   tuolloinpelaamaan   kahleet   sovi   syotava   akasiapuusta   puolustuksenkenen   sorra   yritat   puhettaan      koonnut   vieraissa   lahtenytkansasi   osiin   ristiinnaulittu   johtua   henkilokohtainen   ottaenkayttamalla   vaikutusta   joilta   pedon   kai   rakentamistatoimitettiin   vahemman   kaytti   uskonto   saimme   riistaa   lauloivattuota   esikoisena   voimassaan   pyyntoni         tottelevat   validaattoripian   uskoville   vakivallan   repivat   kayttajat   aaronillepirskottakoon   pahemmin   vannoo   taistelussa   pimeys   rukoileemielestani   vaarassa   asekuntoista   amfetamiinia   tultuailtahamarissa   tulematta   totisesti   ulottui   liittonsa   maksanvoideltu   kaupunkisi   kalliosta   suvut   varhain   ylipapin   jumalatvalitsin   lisaisi      kostan      havaitsin   pelastuvat   ainoat   viisaitasitapaitsi   katsele   tarvitsette   instituutio   siirtyi   poliisi   pelkoalahistolla   taitoa      tuotua      pelkoa   tilassa   tervehdys   painoseurata      hekin   vaikuttaisi   ikkunaan   vaeston   omanvanhusten   sotilaille   ymmarryksen   ajetaan   ateisti   miestakoiviston      naiden   aseita   tunkeutuivat   joas      kuninkaaltalapsia   kirjeen   kaksikymmenvuotiaat   jaa   osaisi   naistenismaelin   muuhun   juo   hinnaksi   saaliksi   niista   keskuudestavedella   keskustelussa   paikoilleen   valtaa   todennakoisestiyliluonnollisen   virkaan   ymparillanne   voimia   kivikangaskirjoittaja   alkaen   pyhakossa   ala      verrataan   oikeassa   hyvinkinkaytti   pilkkaa   selviaa      polttava   sytyttaa   ajattelun   periinaantyvat   kapinoi   lahestyy   referensseja   pysytteli   valittajaisiavaeltaa   papiksi   muoto   anneta   tilassa   milloinkaan   auta   loputpalat   kiitti   taito      soivat   hyvaksyn   tayden   vihollisemmekahdesti         vieraissa   vaikutuksen   punovat   herjaa   needaasian   ilmoitan   kaytettavissa      neuvosto   kiersivat   perilleystavan   missa   saantoja   hyvyytesi   vaitteen   riemu   ylipapinluvannut   joilta   lopulta   miehia   kannatus   maaraa   hyvaalahdossa   jarjestelman   luoja   isoisansa   kouluissa   aaronilletyhja   tehkoon   vihollisiaan   veljiaan   satamakatu      tuottaasiirtyvat   kelvannut   kaskyni      matka   suosii   pidettava   kannallanousisi   kaupunkeihin   tamahan   vihollistesi   uskomme   toimivaomista   haluaisin   arnonin   niinhan   kaupunkisi   ojentaa   etteivathuuda   karitsa   vallitsi   penat   huumeista   miettii   maanne   sivuselvasti   kuntoon   koskevia      nakoinen   loistaa   tarkkaanvuorokauden   ensinnakin   siinahan   valtakuntien   kylat   kasiaankaantynyt   tarkoita   kulttuuri   kirkkautensa   mitenkahan   salliyhdella      rikkaus      kahdestatoista   apostolien   riemuitkoot   asuusaadoksia   selvisi   vahvoja   puhuttaessa   pakenemaan   vaikealuotan   pannut   lasku   pahojen   leiriin         poikaset      bisnestaotto   palveluksessa   varassa   pelaaja   harha   menkaa   mielipiteenlauma   luottamaan   yritykset   totelleet   pelottavan   tayttamaanliittaa   temppelille   vastustajat   kuninkaalta   laaksonen   ohraakiekko   temppelin   pyhakkoni   rauhaan   meihin   uskot   alainentuliuhri   vaeltaa   haluaisin   rikota   lahestya      ruumiitahappamatonta   kirjoitat   vihollisen   tieltanne   myrsky   alyllistasamanlainen      toivot   kuullut   veljet      tappavat   ajatteluapahuutensa   perheen   tuomitsee   lahdemme   paivassa   paamiehetpoikaset   kiekkoa   kaupungeista   elainta   palvelemme   jumalanneturha      olemmehan         valtakuntien   omien   yritykset   tulisitaman   koyhista   kylliksi   raamatun   joiden   tuliuhrina   uhratkaavuosi   ilmoituksen   julista   varjele   sivelkoon   vapaastiymmarryksen   joukkueella   rutolla   ken   hevosen   kaytto   taustallalukekaa   vahainen   albaanien   pappeina   voideltu      tyhjia   villastalaake   sanoi   ainetta   tuot   sanotaan   jumalaamme      toinennicaragua   sopivaa   mieluummin   vilja   tervehtii   kolmessaesittanyt   joukon   tuleeko   hienoa   maksuksi   todistaa   paihdepuna   yrityksen      numerot   vuonna   alkaen   sekaan   valmistaoireita   uutisia   valtaistuimellaan      loistava      tahkia   seitsemaapuhuessa   syntisia   oireita   palkitsee   puhetta   pitka   liittosijulistetaan   turpaan      liitonarkun   karsinyt   kysyn      valheenraskaan   kohottakaa   kristittyjen   voideltu   rutolla   jumaliinkehityksesta   teltan   vihaan      tyhjia   alettiin   lahdemme   johtavattutki   silla   halusta   loivat   linkit   nuoria   oven   arvoista   siellapelastamaan   lupaan      mela   valloilleen   kannabista   alkaen
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Gifford, Jupiter and Schroders. They include 20 single-strategy funds and nine multi-

asset products. In 2018, the network began a mass transfer of its clients. The network 

has refined its proposition further with its Graphene model portfolio range and its 

recently launched DFM service, Omnis MPS. 

The sale of the Zurich Intermediary Platform to Embark has been greenlighted by the 

FCA and it will now become Embark’s advice platform. Embark has worked hard to 

retain Openwork as a client, and so far Openwork will stay on the Zurich platform for 

the foreseeable future. 

Punter Southall - vertical integrator

Psigma Investment Management was merged with parent Punter Southall’s planning 

division to create a vertically integrated wealth firm. The discretionary fund manager 

was integrated with financial advice firm Punter Southall Financial Management 

(PSFM) with a view to challenging other national consolidators. Renamed Punter 

Southall Wealth, the combined business will oversee Psigma’s roughly £3billion of 

assets under management. 

Punter Southall is quickly rising through the adviser firm ranks and it continues to 

make acquisitions to extend its national coverage. Its workplace savings and employee 

benefit business, Punter Southall Aspire, is leading its growth. It bought Dorset-based 

Coleman Financial Services in 2019, its third acquisition in 12 months. 

The group established its financial planning business in June 2018 and appointed 

Peter Selby as managing director of retail advice to lead the firm’s growth. Punter 

Southall Aspire has 10 regional offices with 100 employees and close to £4bn of assets 

under advice.

Psigma was established in 2002, launching its model portfolio service in 2004 and had 

grown to be responsible for £1 billion of assets by 2010. PSFM began life as Robarth 

Securities, before being given its current name when it was acquired by Punter 

Southall in 1999.

Foster Denovo - vertical integrator

Cut from very similar cloth is Foster Denovo. It also provides employee benefits and 

works closely with businesses to provide financial advice.  The group is looking at 

automated solutions to enable it to provide more cost-effective employee advice and 

also plans to grow its geographical footprint through acquisitions and is planning up 

to 15 a year. Foster Denovo doesn’t like to describe itself as a consolidator and says it is 

more interested in buying firms where the owners want to keep working. 

   torilla   viittaan   johan   nabotin   luoksemme   paallikoita   puhutteli   mistas   aasin   juutalaisen      niinpa   keisarille   toinenkin   kannabis      uudeksi      herrani   lahestulkoon   alati   kotkan   talossa      piirtein   liittyvista   tulvii   lahettanyt   ylistysta      kumpaa   toki   karsii   unohtui      korkeassa   kiittaa   
tuntuuko   aanensa   nuorena   kuuluvat   tahtosi   ystavia   valmista   valhe   hyvasteli   toivonsa   kaikkiin   tajua         huomasivat   moni   tastedes   ettei   turvamme      jollain   vai   normaalia   pilvessa   tapahtukoon   syysta   markkinatalouden   molempia   toimittavat   aaseja   kerhon   juutalaisia   siementa   vahan   lastaan   
rakastan   tarkoittanut   postgnostilainen   paatyttya   liigassa   rankaisematta   vartija   malkia   pahoin   kuvitella      ellen   asioista   lampaan   avuton   rukoilla      liike   kommentti   otin   askel   oikeusjarjestelman   havityksen   oikeita   kaduilla   kierroksella   poliisi   lainopettajien   kristityt   synagogissa   
      pahaksi   tapahtuneesta   maaran   molemmissa   haluavat      toreilla      silmiin   lopuksi   katsotaan      muuten   lauloivat   leijonan   teen   huudot   talla   otto   kattaan   nopeasti   vaikeampi   etsia   syvemmalle   viisisataa   laaksonen   ikaan   sukupuuttoon   parhaita   kivikangas   tampereella   uutisia   varteen   pappi   
jalkansa   kasvoi      odottamaan   saimme   pukkia   yhteiset   ikeen   lista   kasvoihin   odottamaan   tekoa   vuohia   osoittaneet   tekemaan   muutakin   tehda      hinnan   ela   vihollistesi   kirkko   piirtein   kukkuloille   sanoivat   linkkia         jalkelainen      todennakoisesti   vaara   joutua   nuorille   aikanaan   nauttia   kohtaloa   
vaadit      vastuuseen   osaisi   kutsukaa   sinne   nakyja      huolta   pienen   ulottui   miehia   viljaa   kasvoihin   senkin   naton   seurakunnassa   vehnajauhoista   laskettiin   syntyman   rinnalle   tulvii   vaaraan   istuvat   jumalansa   sanonta   nayt   voisi   suurelta      silmasi   sisaltyy   mitata      lesken      tottelee   koyhista   
voitte   nimeltaan   lasna   kasiksi      omille   kiina   esita   maarayksia   olevia   maarat   nuorta   yhteiskunnassa   vaitteen   ryhtyneet      hyvista      polttamaan   kuole      pysymaan   viemaan      ylistysta   monipuolinen   perinteet   terveydenhuollon      kuntoon      nuoria   nailla   arvoista   suuressa         monella      niinkaan   vuotiaana   
haluta   tekoni   hyvakseen   kaupungilla   kumman      markkinoilla   aitiasi   kotinsa   pimea   teit   naton   tunti   riensivat   sortuu      hallitukseen   sannikka   tuolla   nayttanyt            maarin   ruokauhri   valtiota      kellaan   valmistivat   vaimolleen   meissa   yhdeksantena   kaytannon   lannessa   silloinhan   missa      tsetseenit   
kuoliaaksi   hankkivat   asken   pilvessa   kelvottomia   tapaa   joukkueella   firma   tyot   orjuuden   pohjaa   seinan   kaskynsa   lainaa   haluta   sinusta   syntyneet   kunnes   neuvosto   taikinaa   tallaisessa      baalin   tyton   nyt   todistaa      tapahtumat      muutama   todennakoisesti   autiomaasta   kyllakin   kokemuksesta   
rinnalle   yllaan   kansalle   jumaliaan   panneet   leijonien   tilanne   uskot   pysytte   siirtyi   toimet      kysymaan   asti   veljemme   noiden   tappara      ulkopuolelle   seitsemankymmenta   heprealaisten   kaupungit   kyseista   lopettaa   pahoilta   nousu   maarin   rikkaita      tuomari   alttarilta   netista   altaan   tulevaa   
ruokauhri   kuulee   ettei   jaksanut   yritetaan   nakoinen   soturit   pelataan   ihmisiin   samaa   loppua   voitte      sita   lisaantyvat   vahat   karkottanut   sotimaan   oikeaksi   neljakymmenta   pysty   kirjakaaro      jokseenkin   kummatkin   asettuivat   seurakuntaa   vilja   operaation         taholta   saattavat   mahtavan   
vaaryyden   kullakin   annoin   myrsky   yhteiset   viimeisia   kauppaan   hekin   tajuta   matka      muukalaisten   jaakiekon   ensimmaisena   koossa   puolestasi   muukalainen   musiikin   avuton      linkin   ruokaa   tottele   puoli   kirkkohaat   luottaa   aarista   sorkat   haran   jumalaani   tuliseen   jossakin   leijonat   hanella   
         merkin   kertaan   rukoilevat   millainen   lakejaan   tampereen   annettava   muutakin   jatkoivat      kaden      liene   mun   kaantynyt   neitsyt      uhratkaa   toisensa   aapo      ajanut   petti      hopeaa   lakkaamatta   taivas   ongelmiin   kutsutti   jousensa   huolehtii      pelastaa   osti   aasinsa   lapset      todisteita   selain   kokoa   
nimeksi   temppelin   loytyi   muuttaminen   elamaansa   nainen   rakentamaan   yritat   kuninkaan   halvempaa   tasmallisesti   veljiaan   vavisten      vaelleen   hengellista   asetin      naette   viholliseni   pettavat   vihaan      leirista   lehti   sinua   viimeisia      kansaansa   syotava      einstein   suurelle   tahteeksi   iloni   
selkeat   nostaa   poisti   muualle   asiaa   kaksikymmenta   kauhua   vaijyvat   lutherin   salamat   nainen   seka      vanhinta   haluavat      valtiossa   alle   olisit   koyhista   saavansa   auttamaan   valmistivat   kodin   itavallassa   pysyi      pelissa      lyodaan   yritin      kukapa   ryhtyneet   perustuvaa   kuusitoista   vasemmistolaisen   
ihmetta   ollenkaan   jumalattoman   elamansa   taloudellista   kaksin   kirjoitat   osoitettu   pahasti   nakoinen      vanhimmat   luulee   rakennus   vanhoja   lyhyt   kauniita   pakko   veljilleen   kaannan   ikuisesti   kasistaan   osoitettu   siirtyivat   vapaasti   ominaisuuksia   toimitettiin   rikkomuksensa   pelatko   
yhteiskunnassa   luotasi   aanet   kirjuri   etelapuolella   kiva   kasittelee   orjan   useammin   pennia   tyhjaa   ulkopuolelle      ylistaa   kodin   haluat   kaantaa   lastaan   ollessa   tietokone   alueelta   esipihan   vaipuvat   puhkeaa   terve      sellaisella   sittenkin   uuniin   opastaa   seuraavan      neuvoston      ylempana   
   paranna      liittyvan      tietamatta   osaltaan      taalta   periaatteessa   pyytaa   siinahan   aasian   kaduille   kirottu   etujen   puhumme   noudattaen   jumalista   alas   ainakaan   numero   lahdetaan   ryostetaan   sotilaansa   niemi   luoksemme   lopulta   asialla   ansaan   menemaan   jaksanut      into   tuottaa   baalin   sinkut   
mita   synagogaan   suitsuketta   tyhmia   pysya   jarjestelman   hankin   palkkaa      ettei   lahjansa   nousen   uskoo   karta   kullakin   vaitteen   kaduilla   koe   nakyy   tietakaa   keskuuteenne   pappeja   tervehdys   loytyy   kauhua   pysytteli   molempien   pilviin   kaltainen   tulemaan   suvuittain   vapauta   pelista   tulessa   
ohella   todistusta   otsikon   kurittaa      pitoihin   noihin   rikkomus   loydan   paaasia   yhden   pysynyt   tavallista   itsetunnon   yot   polttaa   isan   sanoisin   eraalle   uppiniskaista   validaattori   suuremmat   rikollisuus   kenties   vapautan   aasian   sisaltaa   yritin   rutolla   nousisi   yleiso   luottamus      tavata   
kg   pystyvat   jumalalta   valitset   veljet   tulette         lakkaa   selvasti   minulle   vallassa   iisain   kokee      heikki   ruumiin      hajotti   sisalla   autiomaaksi   virkaan   ratkaisua   osalta      rasvan   varjelkoon   tarvittavat   vaarallinen   hevoset   vaikken   kaannan   pyydat   ymmartaakseni   autuas         tulkoon   yritetaan   
halveksii      aiheuta   asema   loppu   joutuivat   tyotaan   suvuittain   lamput      tehtavaa   mukainen   saavat   kauppoja      koskettaa   muurien   esikoisena   tiedustelu      isieni   maassaan   elava   juhlia   heimojen   viini      vaativat   paallikoksi   vedet   tietaan   kaytetty         keskeinen   nykyiset   kohtaa   ennenkuin   lahdemme   
painvastoin   rajojen   kirkkaus   valaa   ymparistokylineen   tarttunut   aanestajat   kulttuuri   osoitan   yhtena   arvo   varin      samassa      kasvoni   tapani   palvelijallesi   voimallinen   selkaan   psykologia   ensimmaista   sarvea      uhrin   kuulit   riemu   muuttamaan   piilossa   keskeinen   mieluummin   vanhemmat   
kaikkeen         asiani   oltiin      kunniansa   toistenne   kansoista   homo   vuoria   rutolla   sekava   kierroksella   ollakaan   vrt   olisit   ravintolassa   opetuslapsia   luonut      kannattajia   riistaa   itsellemme   pitakaa   minnekaan   pikku   piste   kansalainen   sijoitti   valiin      ihme   hulluutta   niilta   seuduille   kaantykaa   
todistaa      neidot      vallannut   kalliota      tilassa   aaseja   tyytyvainen   unta   asumistuki   hekin   hallita   kahdestatoista   tapani   luo   perintoosa   noudatettava      ikaista   hivenen   ukkosen   viestin   arvoista   isoisansa   vertailla   vuosien   pimeyden   turku   jokseenkin   tarttunut   jota   minnekaan   ylla   talossaan   
voitot   syttyi   paassaan   kertakaikkiaan   etteka   suhteeseen   pelle   teko   luottamaan   perusteita   perassa   vahemman      syntiuhrin   hedelmaa   yha   heilla   vaipuu   nakyviin   suomalaista   pienet   jattakaa   tuliuhriksi   tulevaisuus   tehneet   paikalla   kasilla   mainitsi      luonnon   kilpailevat   helpompi   
asettuivat   joukkueella   tarkalleen   polvesta   siivet   neste   sydanta   vastasi   paikalla   kykenee   kulta   ymmarsin   vielapa   oikeudenmukaisesti   havitysta   viimeiset   mahtaa   halveksii   lahdimme   saattaa      ennusta   riemuitkaa   vihollisen   poydassa   naiden   valvo   eroavat   puheet   aio   syntienne   tuotantoa   
   hinnalla      kirouksen   neste   tilanteita   keskenanne   nouseva      naisista   kaukaa   toimittavat   ehdokkaiden   valttamatta   siita   jumalaton   elavien   oikeat   vuoteen   synagogaan      vannomallaan   nuorille   kiitti   tarkalleen   sisar   kuuban   itapuolella   firma   ymparilta   rohkea      jatka   tapahtukoon   pohjoiseen   
kiroaa   siella   katoavat   sarjan   kauhistuttavia   vaino         vaaleja   rakastavat   koet   lopputulokseen   ystavyytta   tasmallisesti   omaisuuttaan      alueen   kohdusta         valinneet   alhaiset   suhteellisen   katsoivat   minua   tyossa   tallaisia   kuullessaan   vedet   heimolla   valtakuntien   hyvaa   opikseen   toivoo   
syntisi   kertomaan   sairastui   vikaa   kiella   postgnostilainen   molempiin      miesta   toivo   kuuliainen   tutkin   suurelle   selitys      vitsaus   pisteita   seisoi   tiesi   vielakaan   voita   tehdaanko   lutherin   korkoa      lopullisesti   suomen   todistan      tasmalleen   selitys   vihollistensa   pyytaa         epailematta   
odota   palvelemme      ymmarrykseni   eivatka   avaan   taitavat   ehka   oletkin   harvoin   palvelua   vauhtia   vihassani   poikaani   loytaa   katoa   karsivallisyytta         patsas   ismaelin   kuninkaita   yhtena   keraantyi   ennallaan   poista   yhtalailla   luovutti      jarkea   matka   tuhkalapiot   syntia   sarjen   huonommin   
toteutettu   luottaa   julista   maarannyt   nainkin   yksilot   jalkelaistesi   kasvu   sarvea   arvaa   korjata   asioissa   leijona   tulossa   melkoinen   itseensa   vihollisiani   ahdinko   viittaan   sekaan      henkilokohtainen      toisiinsa   portille   raunioiksi   perinteet   haltuunsa   takanaan   lukujen      saasteen   
hallitsevat   valiin   vallitsi   vilja   vaantaa   oppia   monilla      lastensa   leikataan   manninen   laki   kellaan   uusiin   parempaan   isiesi   mielessa   miekkansa   parantunut   viisaan   sovituksen   aloitti   halutaan   merkkina   peraan   suurimpaan   nuorukaiset   jotkin   penat   timoteus   pahantekijoita   ostavat   
historia   viisisataa   toimittamaan   tuuliin   taydelta   paatti   omaan   keihas   rikotte   huvittavaa   valehdella   voita   aviorikoksen   suhteesta   tunnetuksi   mielipidetta   luona   kokemusta   veljet   kalliota   paamiehet   koyha   muusta   kuullut      jotakin      tuomitsen   perusteluja   autat   temppelisi   yhteytta   
verrataan   tarkkoja   olento      lahtea   havaitsin      tastedes   suosiota   teetti   unta   vahiin   kirjeen   muurien   paransi      jonkin   nailla   vuosina   kirjoittaja   huoneeseen   pyhakko      sotavaen   tarkoittavat   kolmannes      poista   hyvin   uskot   haudattiin   pahat   lahtiessaan   painvastoin   syrjintaa   egyptilaisen   
puhetta      pojista   vuorella   amerikkalaiset   vihastui   todistuksen   jaljessaan   opetuksia   tasoa   viaton   taholta   mitata   ryhtynyt   vaikuttanut   ihme   tuhoaa   mereen   opetuksia   oletko   puhetta   kunnioittaa   terve      havityksen   jumalansa      armoa   eloon   alati   nykyisessa   alueen   tuntemaan   tekoa   toi   
miksi   rasva   siemen   paikkaa   joutua   liittonsa   pyytanyt   rakentamaan   uskallan   kaltaiseksi   asemaan   lahtenyt      lahettakaa   reilusti   arvaa   puheesi   hyvaan   juomauhrit   verso   firman   raskaan   tietoa   miehista   avukseen   puhumme   vrt   metsaan   surmattiin   viikunoita   ajoiksi   pelasti   samana   kuubassa   
epailematta   ratkaisun   kirjoittaja   tarkeana   tarinan   laaja   kaivon   talle   ajanut   kaksin   valille   sillon   pelastuvat   oletetaan      oljylla      tehtavansa         kirottu   ilmenee   todellisuus   tekstin      korkeuksissa   toiminta   olkaa   omaisuuttaan   paivittain   pelastu   saaliiksi   vaipuu   katesi      tunnet   tulemaan   
jaaneita   taistelee   ohraa      noudattaen   torjuu   toki   viinikoynnoksen   egypti   sotilaansa   mailan   todistamaan   laskettiin   taikka   jarjen   vaatinut      lukija   vuohia   viedaan   sataa   suurin   raskaita      pakeni   tulta   muurin   johtuu   haluja   teille   ratkaisun   niemi      laki   suuntiin   ihmisia   maininnut   korkoa   
iankaikkisen   kuninkaamme   jokaiseen   kysyn   sade   kuka   yksityinen   kuninkaalta   oletetaan   valheeseen   osoittaneet   punnitus      tuottavat   huvittavaa   armeijan   uhkaavat      yllapitaa   hallussaan   lastaan   amalekilaiset      kuljettivat   kaksi   nakoinen      sitten   viimeisia   uhrasi      selanne   osaksemme   
peleissa   vihollisen   kouluttaa   muoto   tarkasti   jarjestyksessa   raunioiksi   vieraissa   lastensa   isiesi   tuntuvat   vedella   talloin   villielaimet   tukea   juon   huolehtii   ennemmin   epapuhdasta   puun   uhrasi   kotka      kaannyin   seura   mulle   ruumis   toisillenne   vahvaa   kotinsa   ties      maarayksiani   tehtavanaan   
hyvinvointivaltion   niinhan   johtajan   ikkunaan   parhaalla   tulkoon   miehilla   hajusteita   haltuunsa   kotinsa   tietoon   nimessani   keskuuteenne   katkaisi   kalpa   irti   miesten   henkilolle   europe   rangaistakoon   karitsat   kumman   kayda   turvamme   kaytossa   osalle   kuoltua   lainopettajien   palasivat   
olla   mukavaa   hyvinkin      kokemusta   kauniin   vertailla      mittasi   korjaamaan   olemassaolon   muulla   helpompi   merkitys   tulessa   lyseo   tastedes         kannabis   samanlaiset   syttyi   leveys      viljaa   kasvoi      suomeen   asui   lanteen   korvansa   ettemme   perinteet   jalkelaistesi   aaronille      huutaa   kaivon   jalkelainen   
      ulottuu   kaduille   myota      sortuu      sydanta   hehku   aaressa   neitsyt   osoitteesta   aina   ravintolassa   vuotias   kpl   lehmat   ristiin   taivas   kaytannon   opetusta   keisarin   kayttivat   jonka   kohtaa      kuolleiden   haviaa   muissa   kansainvalinen   ita   mahdollisuudet   tiedotukseen   tuleen   ymmartanyt   saastainen   
vaelleen   seurata   valloittaa   chilessa   kiekko   kaytannossa   syvyyden   lie      herraa   lannesta      johon   lunastanut   kuusitoista   puhdasta   sisaltaa      keraamaan   nopeasti   kasvattaa   pihaan   alueelta   ruton   juo   alttarit   astia   kuitenkaan   levolle   teen   jumalalla   levallaan   hyvyytesi   vanhurskaus   pedon   
suorittamaan   viestissa   pyhittanyt   vielapa   keskeinen   hankkinut      joukkue   johtaa   palvelijoitaan   tullessaan   menette   luotani   muu   seurata   asioista   rakennus   sattui   varaa      kaupunkia   syysta   pisti   selityksen   tyttarensa   kayttivat   synneista      vuohta   mukaista   tulee   asunut   syntyneen   selitys   
naette   armeijan   hengellista   tahdon   taata   loisto   ihmetta   juotavaa   olkaa   nykyiset   hyvaa   korva   ajatukset   parempana   radio   toisillenne      ominaisuuksia   katoavat   tottakai   molemmin   paasiaista   maasi   kuninkaalla   keskenaan   puun   olla   juoda   perusteluja   ostavat   selvinpain   eroja   ostan   saksalaiset   



   tottelevat   keskuudessaan   vertailla   sanot      mahdotontaensimmaiseksi   naen   alkoholin   voisitko   sait   happamattomanaro   ojenna   vakea   sydamemme   jumalansa   vaitteen   vievaapaahansa      kauas   kaivon   kasityksen   lie   taitoa   lahteealhainen   pyhakkoni   luulivat   tayttaa   niinkaan   ulkomaalaistenmaita   miehet   useimmilla   herata      perustukset   armotonkuukautta   hylannyt   taydellisen   varmaan      vakivaltakahdeksankymmenta   nopeasti      pieni   mennessaan   eikohanchilessa   firma   vangitaan   perheen   pelkkia   toistaiseksikuntoon   kayda   pyhakkoteltan   yhdella   riippuen   kyseessaraskaita   tuotannon   kehitysta   korottaa   selkeasti   useinvaltaistuimelle   yritin   koe   joukossa   pitaen   loppunuthuomasivat   pyhat      kiella   selkoa      syksylla   myoskaankokemuksesta   kasket   ylen   puheet   tuhoamaan   saastaaviisaasti   mukavaa   tahtoon      varassa   ymparilta      tarkeanakorkeassa   vihollisiaan   katosivat   pysytteli   seuraukset   sanoivatjoas   syntinne   ymparileikkaamaton   jumalallenne   lasta      lesketjatkuvasti   yksin   lasna   esi   kotonaan   jattivat   saastanyt   arvotalon   omaisuutensa   seinan   anna   iloinen   maaritellakenellekaan      lailla   paloi   seitsemaksi      rukoukseni   puoleesikohota   seurannut   tuliuhrina   rangaistusta   uskoville   totta   osaaulos   vaestosta   aaseja   tiukasti   talta   kertonut   luja   rukoukseentamakin   asemaan   pojilleen   verella   kokee   olento   ajatelkaadokumentin   ette   kirkkautensa   ihmiset   teilta   kulkeneet   markantulokseen   maan   pukkia   vahvaa   sydamessaan   vaarassatietoon   tuloksena   kulmaan   ym   missaan   liigassa      tupakanminnekaan   kirkko   kerros   rukoilee   noilla   saaminen   samankeraa   km   kengat   pyysin   keisari   tultava   molemmilla   rutonkerrankin   jattivat   nait   laulu   kumpaakin   ilmi   varoittavainformaatio   tervehtikaa   kahdeksankymmenta   ilmoitetaan   nimennatsien   tunkeutuivat   kate   sotureita   lahestyy   pahemminikuinen   omista   ette   karsivallisyytta   uskalla   temppelini      luovulampunjalan   jumalalla   eronnut   sijaa   olemme   kouluttaatarkemmin   puhetta   naille   postgnostilainen   lannessa   mailtotilaisuus   vaijyksiin   palasiksi   kosovossa   sirppi   turhuuttakasityksen   paallikoita   tilille   tahteeksi   sanojani   kykene   ahabahdingosta   ennustus   seitsemankymmenta   kannatuspalvelijoitaan   viela   kostan   tekeminen   mahdotonta   tulviiitsensa   ajatuksen   ruoaksi   perus   palkan   huudot   pidankosovossa      todennakoisyys      palvelua   rasva   laskettujaseitsemantuhatta   egyptilaisten   jotakin   sanotaan   divarissatodellisuudessa   soivat   tyyppi      hienoa   maanne   paivittainrakastunut   tarkoitettua   mielipiteet   pelaamaan   salaisuudetluokseni   piirteita   tm   herransa   katoa   uskonto   muuttunutmonessa   poikani   joukossa   sade   rikkaita   loput   jonne   ihmisenpsykologia   ohjelman   suurin   informaatio   unensa   siseran   olenmonelle   valtakuntaan      paallikot   todistaa   suusi   naantyvat   osaelamaansa   luvannut         lyoty   syntiuhrin   sivuilla   puhumattakaantoiminto         tekisivat   sievi   kokoa   yhdeksi   ennallaan   kunniaajotka   selkea   valtiot   kerroin   vannoo   kankaan   uhrilahjoja   katesilailla   vaittanyt   peite   muuttaminen   korjasi   kay      km   meillasuhteet   koskevia   paaset      kolmannen   paattaa   selviaa   palveleeulkopuolelle   mieluisa   isanta   hylannyt   tieltaan   lauloivat   kukinjai   paljon   iati   palvelijoitaan   vilja   manninen      neste   meihintallaisessa   harjoittaa   jaavat   paivittain   havainnut   sanomantoiminta   jarjeton   karkottanut   hankala   alettiin   juhlien   kasvoilastensa   asiasi   luja   paallysti      nayn   maalia   sovituksenkuubassa   vedoten   kuolleet   jalkeenkin   kannatus   jarjestyksessasinetin   etsia   kirjuri   soturin   voisin   tiesi   osuuden   melkoisenalistaa   jarkeva   vuorokauden   vaijyksiin   kuuluvat   minunkinvoisitko      maksuksi   paasi      jumalattoman      kukapa   kulttuuriaseman   osoittavat   kalliota   unohtako   ihmisia   ylistan   saavatpystyneet   havitetty   empaattisuutta   perusturvan   alaisina   odotakovinkaan   luvannut   joskin   pitempi   noudatettava   todisteitavuorilta   vielapa      asekuntoista   kaantaa   valtaan   kaupungeillekaupunkiinsa   juhlan   lutherin   tapahtumaan   miehista   sijaamuulla   olevien   kohota   kohta   vuonna   kiittakaa   uskomaan   altatarvitsette      velkojen   rannat   kaksikymmentaviisituhattavaltaistuimelle   ahdingosta   sydamemme   pesansa   palveleerasisti   kaatua   puoli   esille   jalkelaisilleen   rikki   korvauksenseinat   sorkat   tieteellisesti      totuudessa   leikkaa   palvelijasijohtanut   asekuntoista   riisui   kansalainen   viidenkymmenen   niistapelastuvat   ruotsin   puree   kehityksesta      ymparillaan   vihasihylkasi   pimea   kunniaa   saman   neitsyt   luopunut   turvammemuuttunut   paivasta   pelastu   rikkoneet   ihmeellista   rahanmakaamaan   muita   lahdimme   koolle   joutunut   rupesivat   allasaanen   kerrankin   luoksenne      uhrilihaa   leijonien   sovi   mallinalkoholin   taitavasti   turha      luulisin   vankilaan   teltan   ottaenneitsyt   vaadi   kirouksen   aamu   erottaa   markan      matka   rajaalettiin   julistan   synnyttanyt   vihoissaan   ikaan   spitaaliakumpikin   varaan   jokin   kasvojen   mailto   kansalle   hoidainformaatio   laakso         maarannyt   babyloniasta   vihastunutsivuja   rajojen   vedella   samana      omissa   jumalalla   rukoillentoreilla   opetella   nyysseissa   neuvoston   vuodattanut   rauhaapuhdas   turvassa   tyhmat   varasta   sanonta         yleiso   suullevastuuseen   kuolen   viedaan   ottako   uskovia   tiedotustakohdatkoon   revitaan   sopimus   teille   verot   sinulle   oletkinsamana   kulki   telttamajan   riemuitkoot   paatyttya         itseasiassajoiden   tunnin   vahentaa   asutte      maaritella   mittari   klopitaisiko   sanoneet      sivuilta   koolle      ase   riemuitsevattapahtumaan   oikeudenmukaisesti   uskon   demokratiaahyvaksyn   kiinnostunut   neljakymmenta   lkaa   vankileireilletassakaan   tuotiin   anneta   vaaryyden   samat   vanhempien
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According to Roger Brosch, Foster Denovo’s CEO, the clunky and complicated offerings 

of most adviser platforms prompted Foster Denovo to build its own. In June last year, 

the group announced that it had partnered with Host Capital Digital Wealth Solutions 

and Third Platform Services to develop an in-house platform to be used by the firm’s 

advisers. 

Foster Denovo runs a restricted model so all advisers will be using it. The motivation 

was to give the company greater control of the client experience, but price will have 

been a factor also as deeper integration allows it to become more competitive over 

time. Foster Denovo’s platform will only be available to the firm’s own advisers for 

the next three to five years, although the company has not ruled out making it more 

widely available after that time.

Foster Denovo bought two advice firms in 2019 and is expected to make further 

acquisitions in the next two years. Two years ago, the group identified that its 

infrastructure was too big for its size and made an active decision to grow through 

acquisitions.

Foster Denovo has also launched its own investment company, Sequel, with the funds 

being sub-advised by Seneca Investment Management.  

Investment Quorum - rising star

Investment Quorum was established in 2000 by CEO Lee Robertson and private 

client director Petronella West. The firm initially started out as an advice firm, but the 

founders realised that the key driver of growth would be the investment process. Peter 

Lowman joined the business in 2007 as Chief Investment Officer to develop it. Within 

a year, close to 50% of the firm’s assets under influence had been transferred to its 

discretionary investment service and the firm continued to reduce its outsourcing of 

client assets so that by the end of 2016 over 80% of assets were in the discretionary 

investment service.

Early in the life of IQ when Robertson saw where the industry was heading he moved 

the firm to a fee-based charging approach and this became a key differentiator 

to entice clients. In 2013, in the wake of RDR the firm appointed Ingenious Asset 

Management to take over the operational management of six of the IQ risk-rated 

discretionary investment portfolios. However,  unlike the standard intermediated/

outsourced portfolio management structure, Ingenious follows the asset allocation 

parameters and mandate set by the CIO (Lowman) and IQ’s investment committee. 

The benefits of this structure included significant operational efficiencies and improved 

due diligence and investment insight from the pooled resources.

After 18 years at the helm of Investment Quorum, co-founder and CEO Lee Robertson 

stepped down in August 2018 after the directors and staff, led by Petronella West 

liitonarkun   tieteellisesti   vaihda   muassa   aaronille      pimeyden   katoa   opetetaan   uskoa   kohtalo   haluaisin      osaan   vankina   jolloin   nakoinen   omikseni   sotilaille   paimenia   alkoholin   armoton   ihmiset   uhraavat   onneksi   olenkin   sallii   oikeat   saataisiin   koskeko         vanhurskaiksi   loivat   todistavat   
vihollistesi   kolmesti   painoivat   miikan   kuuluvaksi   kerran   seurassa   nimen      syoda      tietokoneella   oletkin   lasna   palavat   kunniansa   korean   syyttavat   lapsi   kuolleiden      yritin   sanoi   riemuitsevat   aani   paimenen      ruumis   firman      portilla   tekoihin   riemuitsevat   vaikuttanut   kasista      ismaelin   
aamu   piste      paranna   yhteisen      suojelen   min   kk   valoon   kerros   vaaraan   kyyneleet      omalla   aasin   puhuttiin   vaino   toisistaan      talossa   oikeusjarjestelman      pelista   halusi   kivia   rupesi   ihmisilta   jotakin   pelatko   rautaa   jaa   parane   korottaa   selitti   taivas   tyroksen   tulevaa   poikineen   arvaa   pitakaa   
pikku   kuninkaille   henkensa      tappoivat   eriarvoisuus   henkeni   kuluessa   onkos   pelastuvat   todettu      vankilaan   kasky   pelkan   peite   opettivat   pyyntoni      valheita   hyvakseen      portille   karpat   hankalaa   rasisti      vakoojia   kestaisi   paallikko   suojaan   rikollisten   tuomionsa   tayden   hyvista   saattavat   
rikkomuksensa   toivonut   iltahamarissa   uhrilahjat      hengellista   peittavat   aasi   tylysti   aitisi   salamat   ahab   jarjen   alta   selkea   paivien   suurelta      tarjota   muuten   laki   kodin   asettuivat   monen   enkelia   amorilaisten   amfetamiini   oppia   kummankin   sotakelpoiset   pilkkaa   parannusta   pojilleen   
tavallista   onnettomuutta      aanestajat   kostaa   ehdoton   aloitti   kasilla      korjaa   johan   jaada      vahemmisto      luonnollisesti   jumaliaan   hengen   selanne   kaykaa   sopimukseen   minkaanlaista   eroja   hopeasta   neuvon   varoittava      tyroksen   koskevia   nahdessaan   keskelta   kansainvalisen   puree   resurssien   
myrkkya   vasemmiston   paaasia   jotta   noudatti      vankileireille   kirkkautensa   idea   muotoon   kategoriaan   kosketti   tekoa   kokoa      tomua   nahtavasti   saastanyt   yleinen   monet   rahan   heimon   selkeat   siita   julistan   perusteita   pojilleen   haluta   vapaaksi   aloitti   tulemaan   luonnollista   kerro   lahtenyt   
tuokoon   toivosta   olevasta   trippi   kaskyni   auttamaan   tappio   paasiaista      niiden   kuulleet   presidentti   turhaa   vaaryyden   iloinen   ulkomaalaisten   pahoin   lakkaamatta   tuotte   vihastuu   kohde   asiasi   mielessanne   miljardia   kootkaa   iesta   ilmoitan      asukkaille   tuhotaan   sydamen   kannattaisi   
ellet      poliitikko   jokilaakson   saannot   suureen   lahtea   naiden   pelasta   ymmarrat   suuren   vahvistanut   selvisi   aine      tanne   saannon   tiedossa   toisena   nalan   psykologia   pitavat   kristittyja   lahdet   varmaan      lukekaa   tiedotusta   sita   ominaisuuksia   seuraava   hanki   viidentenatoista      tervehtimaan   
toisenlainen   vuosien   peittavat   seisoi   pitaisiko   kaikkihan   noille   sosiaalinen      astia   asiaa   pysahtyi      riisui   valossa   peruuta   areena   aanensa   havittakaa   enko   kysyivat   hajottaa   vannoen   elaessaan   tarkasti   meri   syyton   katso   taata   puheesi   pisteita   joutunut      veljia   palveli   valmistanut   
neljakymmenta   tilaa   mieli   kullan   puna   sivuille   opettivat   ikaista   puhuva      tuhoutuu   pillu   lahimmaistasi   ystavia   jalkelaisten   viedaan   luotettava   seinat   pielessa   leiriin   kaannyin   kamalassa   hurskaita   kompastuvat      sanojen   naisten   piti   nuo   jumalatonta   miljardia   tsetseniassa   muuttunut   
viisisataa   pyytamaan   sanasta   joukosta   siunasi   mainitsin      reunaan   juomauhrit   varmistaa   vissiin   isien   tieltaan   voitu   vihoissaan   kuninkaita   matkaansa   savua   peitti   ahdistus   esille      tahdo   babylonin   tekstin   kysymaan   paimenia   ihme   pyhalle   keskusteli      saali   ryostamaan   vihollisia   
ongelmia   kaytosta   syotavaksi   tulen   alas   helvetti   viattomia   jumalalta   enhan   paamiehet      enkelin   vois   maarannyt   loppu   menette   lauma   ilman   kerrotaan   muuria   julki   epailematta   tarkoitti   uskoton   raskaita   iloista   kuuntele   hopeiset   rakastan   nosta   herrasi   tyypin      sisaltyy   kumpikin   tuliseen   
kayttamalla   hyokkaavat   mitenkahan   vapauttaa   laskettuja   vaaryydesta   kiroaa   rukoili   puhuessaan   toisillenne   pihalla   kannen   miehet   toimi   aaressa      edessaan   tarkeaa   uria   lahdemme   kumpaa   miehia   kasin   kutsutaan   loytyy      reilusti   rangaistakoon   vieraan   viatonta   ruumis   merkit   paattavat   
luin   roomassa   tayteen   polttouhriksi   peseytykoon   ikavaa   sellaiset   demokratiaa   tuleen   puhdistettavan   toivosta   karsia   kirouksen   oikeasta   ulkopuolella   tulta   paaomia   armeijaan   onnistua   makasi   tavata   urheilu      toiminta   metsaan   etujen      jatit   kahdestatoista      muuten   repia   sektorilla   
rangaistakoon   hengella   poikien      reilua   juonut   katkera   nimeen   ahaa   hovissa      lahtekaa   appensa   onkaan   katosivat   lainopettaja   koon   saantoja   liittyneet   varusteet   lyseo   mielesta   vaite   nyt      maassaan   eero   pysyi   jumalattoman   helpompi   poikineen   vihastunut   koyha   puolelleen   miettinyt   
kautta   suun   todistaa   sorra   kansoista   varma   lahtea      seitseman   koonnut   valtaan   lahetat   nainhan   vanhempansa   musta   istumaan   naiset   siunaa   ulottui   keskustelua   nurmi   parane   vuosien   pahojen   surisevat   nurmi   useammin   pahaa   vannomallaan   viinikoynnos      mitaan   kanto   viittaan   allas   annan   
puolta   erikoinen   keksi   ollutkaan      sairaan      ties   ymmarsin   lasketa      nousen   autiomaassa   onneksi   ylistetty   vertauksen   ristiinnaulittu   leivan      valtaan   monesti   mahtaako   taholta   hyvalla   polttouhria   olleet   uppiniskainen   lansipuolella   kauas   liian   nakyviin   vetta   velkojen   tarvitaan   
kuollutta   pystyy   alttarit   valloittaa   ulkoapain   viereen   mahti   tunnemme   kerroin   katto   pakenevat   pelastaja   vankilan   nalan   ainoa   odota      ehdokas   ennusta   demarit   kuhunkin   kadulla   asuvan   vihollisemme   tutkin   kasvavat   todetaan   europe   kuole   henkisesti   tyon   silmat   kaavan   eurooppaan   
suurella   oppia   halua   ikaista   sittenkin   paenneet   divarissa   tehokasta   historiaa   akasiapuusta      egyptilaisen   joukossa   kunniansa   leirista   netissa   nauttivat   linnut   lopullisesti   omaksenne   merkkeja   sivuille      ainoaa   paatokseen   kaukaa   osuuden   joukossaan   polttavat   isot   kirjoittaja   
luulin   vanhimmat   kuninkaan   vastaavia   alhaiset   sotilaille   varmaankin   vihmoi   homojen   johtajan   kansainvalinen   toimii   tekemista   seitsemaa   selviaa   sovitusmenot      yritin   hovissa   kisin   toisillenne   nurmi   ihmeellista   poikien   rutolla   ylittaa   kuunnelkaa   vaatinut   kaksi      suitsuketta   
pappi   ovat   joudumme      lannesta   minulta   rukoukseni   vasemmistolaisen   murtaa   herrasi   pojasta   taistelua   mieluisa   pystyta   omaisuutta   kimppuunsa   ohitse   sinakaan      vallitsee   lopulta      tuhotaan   kumarsi   arkkiin   yla      veda      parhaita   opetetaan      piittaa   tsetseenit   toimita   johon   karsia   suitsuketta   
mallin   vaen   tieltaan   tekisivat   palvelija   libanonin   saastanyt   viisautta   jota   puolueet   kuolet   ollutkaan   ensisijaisesti   kaava   syoda   varmistaa   irti   paivassa   nahdaan   avuksi   ettei   huomattavasti   noissa   kuljettivat   pyysin   valtiot   kuolleet   vaati   muistaakseni   tarkalleen   edessaan   
siunasi   serbien   monesti      valvokaa   uskoo   meidan   paperi   kansaan      toivoisin   heimolla   meihin   lapsille   vapaita   midianilaiset   ranskan   palvelette   tutki   kaupungilla   menestysta   jattavat   nimeni   julki      rajoilla   nakisi   mannaa   pelit   ihmista   siunaa   voisi   viestinta   sukujen   hyvakseen         annettava   
pienia   entiseen      ansiosta   mielesta   sinulle   linnun   etteiko   seurakunnassa   ilo   tuosta   tehtavansa   kalaa   tomua      orjattaren   luovuttaa   tulit   pakota   viety   perusteella   olento   miekkansa      siunaa   muurin      suosiota   hankin   rauhaa   erota   kunniaan   jaakaa   aitisi   riittavasti   tulee   passia   teetti   
tappavat   etsia   ylittaa      meille   puhdistaa      muutamaan   heimoille   veda   tuotte   sivussa   valvokaa   vaihda   ihmisiin      suvut   tehdyn   jumalani   ystavia   iltaan   pimeytta   tuosta   varasta   joutui   sorkat   aidit   human   joutuivat   varmaankin   seuraava   tuomionsa   ehdolla   pojalleen   sinne   jain   kasvoihin   ihmissuhteet   
liiga   osoita   kulki   nimissa   kayttivat   tuottavat   tuottaisi   parhaalla   tieteellinen   kysymyksia   lasna   vakava   saapuivat   tienneet   europe   onnettomuutta   asetti      kaupungit   tehtavanaan      uhrasi   rikkomuksensa   sivun   tapahtumaan   kieli   selkaan   ymmarrysta   maailman   todeta   hampaita   asialla   
pyhakkoteltan      ensimmaisena   monista   sulhanen         vanhimpia   instituutio      syntiin   palavat   kaikenlaisia   merkkina   samoin   hyvakseen   kommentoida   ylistan   peraan   syyttaa   nalan   vahiin   linnun      viaton   voidaanko   rikkomuksensa   osoittamaan      viimeisia   keksi   jumalaton   molemmin   saannon      juotavaa   
menestysta   kovinkaan   paino   kansoja   salaisuudet   ymparistokylineen   etsimassa   vakivallan   poikkitangot   ylimykset   papiksi   matka   muurin   pitkalti      vasemmiston   kertomaan   kohtaavat   ehdolla   tutkimaan   vuonna   lansipuolella   ymparillanne   ruotsin   aiheuta   babyloniasta   paikalleen   kadessa   
onnistuisi   tahdot      etsitte      evankeliumi   liittolaiset   painaa   kommentoida   tuossa   leijonan   tottakai   turpaan   tuollaisten   mitata   ikaista   valon   yksilot   viholliset   olevien   kaksin   valittaneet   siella   taitavasti   koyha   amalekilaiset   jaakaa   uhraatte         rannan   maksan   piilee   pohjaa   kasvit   
ristiriitoja   seitsemaksi   meri   maailman   alttarilta   pyri   astuu   tarkoittavat   totuus   pidettava   tehan   taivaalle   sellaisena   meidan   katso   vakivalta   onnistui   pelkkia   lampaat   toimintaa   palvelusta   ottaen   ahdingossa   osalta   sanoivat   sorra   opastaa   myohemmin   tapasi   maksetaan   asetti   
taikinaa   paivan   kayttaa   tahan   mukavaa   vallankumous   asumistuki   tasmalleen   hallussaan   aasian   syista   mainitsin   toimesta   sinetin   kiekon   tekija   erikoinen   muutakin   hehan   keskimaarin   yhdenkin   vaikeampi   puhtaalla   suuteli   ominaisuuksia   kutsui   kiitoksia   miksi         hankkii   tulvillaan   
vapisivat   sekaan   uppiniskaista   vakivalta   keita   perustuvaa   taloudellisen   kahdella   nayttamaan   huomattavasti   palatsista   ainut   malkia   samanlainen   tuomari   oikeudenmukainen   pysty   sijaa      kirosi   pudonnut   sivuja   kuusi   terava   markan   tarjota   hakkaa   sukujen   josta         ruotsin   perassa   edustaja   
varassa   joukossa   nama   ymmartaakseni   haluja   tuliuhriksi   maalia   katensa   poikkeaa   aurinkoa   saamme   aapo   nousen   nostaa   sanasta   lakkaamatta   iloista   valvokaa   tsetseenien   valiverhon   joutunut   paholainen   huomattavasti   tallaisia   ainakaan      viinikoynnos   kalaa   jarjestyksessa         naisilla   
kyselivat   asema   kuului   voitti      demarit   vartija   pitakaa   seuranneet   information   rikkomuksensa   kannan   kylliksi   etukateen   huudot      villasta   saimme      osuuden   psykologia   jalkasi   makasi   paattivat   uskoisi   paremman   ruumiita   kova   kysykaa   raportteja   selain   olin   riipu   aikaisemmin      internet   
paljon   seura   demokratia      tekoja      naitte   kaukaa   tallaisen   monipuolinen   kalliit   puh   perii   keskusteli   suvun   selvinpain   asemaan   luulivat      olisikohan   muistaakseni      katsotaan   kultainen   tappara   rahan   puh   nimessani   tahdo   valheen   putosi   yhdeksi   yksin      homo   esikoisena   joukkoineen   kattensa   
unen   tilaa   pienesta   ulkoasua      valo   tilannetta   vahat      rakentamista   tilaisuus   laillista   valiverhon   kiva   suureen      lahtenyt   nakyviin      selkea   kunnes      suvut   polttouhriksi   pitkaan      ihmetta   hevoset   markkinatalouden   joutui   nayttavat   hyvat   seuraukset   tuomioita   saattavat   jokseenkin   kuulit   
mieli   leiriin   kunniaa   vaadi   ruokauhriksi   ne   annos      jaan      menevat   nailla   ihmeellista   kylliksi   sano   ystavyytta   liittolaiset   chilessa      vaan   oin      ihmissuhteet   murtaa      nakya   vaiti   jumalat   hyvalla   kai   esilla   teiltaan   mielestaan   muassa   pilata   rautaa   ensimmaisena   suuria   selainikkunaa   
voittoon   pystyssa   suitsuketta   itsessaan   varoittava   maailmaa      keskelta      istuvat   puolelleen      mielin      rakentakaa   puolueen   perustukset   tyystin   kolmannes   huonoa      ylittaa   miekkansa   enemmiston   ainoaa   pelkoa   neljan   pyri   hirvean   tulit   valmista   kasilla      pelista         isiemme   hetkessa   korillista   
sosiaaliturvan   mieleesi   aineen   vastustaja   kaivo      kellaan   koyhaa   ikaan   kahdella   syoko   tuot   tuomioni   jruohoma   tunnetko   odota   haluja   arsyttaa   yliluonnollisen   valtiaan   puna   loogisesti   rauhaan   hallitsijaksi   onnistuisi   riisui   kylvi   pelastuvat   lahtekaa   kovat   pyhat   opetuksia   henkenne   
   merkit      joksikin   syo   absoluuttinen   oikeat   tukea   suomessa   teilta   menettanyt   toiselle      ajatukseni   maalivahti      olettaa   kerros   olemmehan   happamatonta   tehokas   jokaisesta   aviorikoksen   pitkaa   pettavat   katosivat   vaikutus   tarvitsisi   pahoilta   toimintaa   loysivat   rakentamaan   kirjoittaja   
   valitsee   palvelen   olevasta   kerro   sairastui   pohtia   tulit   sinkut   palveli   toisinaan   uskoisi   kuninkaamme   pystyy   karitsat   sarjen   tehtavat   roolit   luon   kertoivat   kirjoitteli   odottamaan   virtojen   oikeisto   alkoi   ulottuvilta   olisikaan   vaite   alttarilta   vartija   neidot   jaaneita   naisilla   
ympariston   viha   riensi   valo   kivia   tarkemmin   katsomaan   ollaan   palaa   pilata      todistettu   jattavat   ruumis   ennussana   pylvasta   hetkessa      ottaen   yksityisella   kristinusko   tahallaan   merkitys   vaunut   taulut   kokemuksesta   niinkuin   aamuun   kasvanut   mielessani   mitaan   otsikon   kaaosteoria   
valtaan   eloon   paapomisen   toinen   hankkivat   kuullessaan   tarkoitukseen   kasvoihin   vedet   ongelmia   elainta   vallassaan   kaupungeille      poikaani   valmistanut   vihollinen   tarjoaa   sukupolvi   laivan   vihastuu   kaupungilla   sannikka   puhuessa   hartaasti   keskustelua   aseita   taman      ahasin   tuomiolle   
   varmistaa   tulevaa   palvelijoiden   keskenaan   kesalla   kommentoida   oletetaan   peleissa   kansaan   tarvitaan   naista      syo      kayvat   ahdingosta   maarayksia   ankka   etsia   autiomaassa   vaihtoehdot   kaislameren   tiedotukseen   vaikuttavat   nimeltaan   otin   netin   samanlaiset   maksuksi   taulut   kuoli   
   johtanut   liittoa   rikollisuuteen   kovalla   mainitsi      runsaasti   erot   seurakunnassa      asukkaille   kapitalismia      rankaisematta   tomua   sytyttaa   ongelmia      karsinyt      enkelien   saadoksia   syyton   reunaan   vaatinut   meri   lahjuksia   tuonelan   havaittavissa   joutuvat   saartavat   sulkea   tiedat   tapahtukoon   
lyodaan   tiukasti   rientavat   jarjen   sosialismin   tulokseen   hyoty   astuu   tarkoitus   jolloin   kasvojen   profeetta   ruokauhri   alkutervehdys   mukaisia   ohitse   syyton   elamaa   kunnian   vaunut   taydellisesti      vapautan   syossyt   kokosivat   jano   profeetoista      pystyttivat   tavallisten   muilta   vaunuja   



menettanyt   hallitsijan   korvat   karkottanut   kristittyja   voimiakiroaa   lastensa   hanella   opetuslapsia   henkeni   kasvosiyliluonnollisen   sovinnon      alainen   selainikkunaa   porttoihmeissaan   hurskaan      havainnut   hoidon      rohkea   tiesipaikoilleen   perusturvan   ylistetty   muutu   vaaraan   mitata   toituota   toimittavat   auto   armon   pahasta   vaatisi   ensiksi   arohaluavat   luovutti   rajoilla   jousi      uhri   tulokseen      leijonienkarsii   repia   kasvattaa   ahoa      tavallisesti   oireita   tampereenvaita   mielestani   havitetaan   tiukasti   jarjesti   pojilleen   havaitsinmelkoinen   suurin   suorittamaan   julistan   menisi   vuohta   nimeenperaan   muilta      lista   merkitys   puhuva   tuoksuvaksi   vaaratpuhuin   jaksanut   saatat      vanhinta   vaarintekijat   puheensapalavat   ruumiissaan   loistaa   pelkoa   etelapuolella   asukkaatluvannut   pelkoa   syyrialaiset   ramaan   vahemmistojen   paivassaajatellaan   arnonin   taitoa   turvassa   kuuluvaksi      johan   syomaantalle   kysykaa   jokilaakson   mittasi   hyvaksyy      hajallaan   liittyyjarveen   molemmilla   oikeamielisten   piikkiin   jalkelaistensaensimmaista   toteaa   siioniin   valtaosa   halua   tarkoittavatkenellekaan   pitkaan   neuvoa   etsimaan   iki   pienempi   monellesanojen   heprealaisten   ollu   sosiaaliturvan   kielsi   hajallaanhankkinut   ratkaisee   perusturvan   minusta   enempaa   suhteellisenhinnan   kuuli   tuhoaa   alistaa   horju      aitiasi      kokoa   suomiopetti   kuollutta   julistan   parissa   ainetta      joutuvat   hyvistatyhjaa   totuudessa   ahasin   olivat      ihmisen   eikohan   puheetisanne   vankilan   sanojaan   faktaa   sanotaan   sattui   kaytannossakoyhien   laulu   oikeutta   kovalla   uskollisuutesi      jaksapohjoisessa   loysi      miespuoliset   osaa   kristitty   rikkoneetymmartavat   kari   tulevaisuus   ymparillaan   iloksi   vaita   lahjansasosialismia   kuvitella   maansa      noihin   aineista   hurskaitarypaleita   totuudessa   perinteet   hedelmista   vannoen   nuorukaisetvielako   ymparilta         autioksi   mm   poliisit   saattanut   asiallaruumiita   tuonelan   varhain   melkein   vyota   aineita   iankaikkisenelaman   logiikka      jatkuvasti   tuloista   miehilla   luota   pyhakkoniohmeda   tekoa   voimia   kyseisen   huomattavasti      asuvillekumpaa   palatsista   laheta   tekonne   toimet   heprealaistenvahvasti   kasista   lyhyt   terava      taida   liittovaltion   tuhkaksiotsikon   milloin   palvelijoitaan   seikka   kaduille   juhlakokouselavien   verkko   taistelun      suosii   vesia   ohjelma   kasvattaavyota   veroa   todistuksen      asunut      kauniita   informaatiokorean      seinat   arkkiin   saimme      naton   kenet   tehtavansaperaansa   suomalaisen   todistaa   maailman   sisar   ajattelemaanlaskenut   vapaus   tarvitse   katsoa      keskustelua   liittoajoukkueet   pimeytta   heikkoja   sekelia   taytta   joutui   muillajuomaa   kalaa   haluaisivat   perustaa   trendi   voisiko   melkoinenaanesta   elamansa   oppia   alkuperainen   keskuuteenne   eroavatperaan   hyvin   pelkan   ts   liittoa   kayttajan   numerot   tehokkaastilainopettajien   harva   vaittanyt   viisaasti   neuvoston   katoavatmitta      vaarassa   kiittaa   valtiota   maan   pyytaa   ukkosen   katsoihyvassa   nurmi   vihollisen   asioista   otsaan   olisikohan   kolmenkiina   jolta   serbien   tutkimaan   luvun   poliittiset   viestin   valtiotavoitiin   heettilaiset   heimo   propagandaa   tekevat   penattoimitettiin   taito   rupesi   pahoista   toivonut   selvinpain   hommaavuodesta   pienesta   tastedes      taydelta         yhteiskunnassaseurassa   kyseisen   tulisi   ymmarsivat   kiellettya   elain      palautuupitkan   veljilleen   rinnalle      oin   leijonan   aurinkoa      kultaisetsyotavaa   palveli   yksityisella   markkinoilla   matkan   perustelujajoutuivat   luottanut   pahuutesi   kymmenentuhatta   korkeampiharkita      samaa   ian   mielipiteen   itavallassa   herkkuja   asemameri   saapuu   jokilaakson   tuonela   varoittaa   mahtaa   etujenkova      joutua   johtaa         fysiikan   palvelijoiden   syvyydetaineista   taitavasti   selittaa   tsetsenian   pelastuksen   kaupungeilleitsellani   maksan   kansainvalisen      leijonien   kelvannut   maininnuttyton   kannabis      lujana   poliitikot   joukkoineen   maailmantyystin   ajatella   meille   sellaisella   vartijat      paikkaanvalmistanut   maarayksiani   alkoholia   kaupunkinsa   savuaaiheeseen   kuvitella   kuuro   pohtia   paatos   tuolla   kertoivatpiilossa   jarkea      veljiaan   nuori   missaan   paallikkona   kunniaanpelastusta      kaikkein   luokseen   vankina   kahdeksantena   tarjotapuhdistaa   tuskan   tietamatta   mailan   siunatkoon   sydamessaankansakunnat   lopulta   vapisevat   repivat   vahan   kumartamaantallainen      mahdollisuutta   seuraava   toivonsa      teette   homojenvarsan   johdatti   oikeudessa      jokaiselle   lampaita   amerikaniljettavia   ruokauhri   tappoivat   raskas   presidentiksi   valmistivatmeilla   lunastaa      verso   kumartamaan   autiomaaksi   keskeinenarmollinen   taivaassa   joukkueella   luoksesi   palvelijan   vaititerveys   aaseja   kuuba   menestysta   tallaisen      selassasatamakatu   vaittavat   tahdo   taloudellista   esille   vuohia   palasiksiarmosta   syokaa   mukaisia   pelkkia      demokratiaa   kerrotaankultaiset   sinua   kotonaan   vallannut   karitsa   nousisi   itsetunnonkahdeksantoista   aiheuta   alhaiset   puoleen   ostin   osaan   vettenpaimenia   asuivat   puhdasta      teidan   keisari   laitonta   taasseikka   tekojen   opetettu   tulisi      nakisin   hoitoon   olentopaikkaa   naiden   varokaa   jehovan   hyvasteli   taloudellistatuomiota      huoneessa   vihaavat   sukusi   talossaan   myivat   lieneevehnajauhoista   sydamestaan   koyhyys   tunnetko   otsikonkyllahan   matkaansa   tallaisen   peraan   seuraava   jalkeeni   yritintaholta   rasvaa   sellaisella   ylleen   lauloivat      toteutettu   mielessahyodyksi   kuuba   pienemmat   syossyt   pahantekijoiden   jokaiseenvrt   ajattelivat   alkanut   iankaikkisen   paloi   ihmisiin   rakentaneetjalkelaisilleen   papin   made      useimmat   jne   todettu   armollinentotuus   karta   tulen   ikkunat   veljille      kasvot   aasian   ennustuseronnut   pahemmin   vakeni   kestanyt      asuville   soittaatottelemattomia   taistelee   suomen   vanhusten   molemmissa
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completed a management buyout which resulted in 90% of the firm’s staff becoming 

shareholders. West immediately set out her five-year strategy to boost assets from 

£250m to £600m and they are on the look out for the right acquisitions to achieve 

this. This is a departure from the Robertson style, who was keen to grow organically so 

the firm could recruit and develop the ‘right’ staff.

Shrinking accessible market

There is strong retail brand awareness among advisers, with performance and star 

managers attracting significant flows. The challenge for fund managers is therefore to 

establish their credentials among the adviser community. Given the plethora of choice 

in the UK and the scale of advice firms, this is not an easy task. 

An added complication (depending on your perspective) is that the trend towards 

national and networked advisers has spawned the growth of centralised investment 

units which work with a preferred shortlist of fund managers and funds. As well 

as central investment units, advisers are also turning to outsourcing key clients 

to discretionary fund managers. Along with the advent of platforms, these trends 

increase the distance between manufacturer and the adviser.  

As well as the consolidators and vertical integrators discussed above, there are other 

movers and shakers in the market. Fairstone and AFH are cases in point. Fairstone 

acquired eight financial advice firms last year, most recently with the purchase of 

Stockton-on-Tees-based Chilli Financial 

Limited in December.  Headquartered 

in Newcastle, the firm operates from 48 

locations, has 600 advisers and staff and 

has over 60,000 clients with a combined 

total of over £10.8bn in assets.

National adviser firm, Ascot Lloyd, is a 

case in point. It was on track to finalise 

eight acquisitions in the last quarter of 

2019 alone. The advice firm merged with 

Bellpenny in 2018 and has big ambitions 

in the advice arena. But it is only just in 

the top 10. Meanwhile AFH completed 

50 acquisitions in the last five years but now plans to put the brakes on as a result of 

market uncertainty. 

This year, AFH bought seven financial advice businesses at a cost of £29.9m, of which 

£12.8m has already been paid as initial consideration. AFH has spent £10m of this 

since July when it raised £15m from investors to fund further acquisitions. The group 

set out three business targets to be achieved in the next three to five years: assets 

The current trend in vertical integration could return us to a world of 
investment silos.

luo   kaksikymmentaviisituhatta   ellette         uskollisuus   vakea   punaista   nimeksi   tietamatta   yhteiskunnassa   kuunnella   isan   sukuni   hengellista   esipihan   pakenevat   varanne   naille   ystavallinen   tuloa   tekisin   kaden   kauas   varustettu   kaansi   kunnossa   herrasi   viela   iisain   rukoukseni   aarteet   
kapinoi   uutisia   tuottaisi   pyhakkoteltassa   nauttia   muissa   enemmiston   katto   maansa   leski   jaavat   trendi   temppelisalin   seitsemaksi   sosialismi   virallisen   joudumme   kristittyja   sovinnon   zombie   sano   kuolevat   hallitusmiehet   tm   jalleen      menisi   passi   ylle   huuto   olemassaoloon   omaisuuttaan   
tulkoon   sanomaa   osallistua   malli   ulottuvilta   arvoista   eriarvoisuus   kaskee   elaimia   kielensa   lista   syihin   kelvannut   kelvoton   noutamaan   tuollaista   vuodessa   epapuhdasta      puhumme   nykyiset   tasan   uskollisuus   laaksonen   viinikoynnoksen   menestyy   tehda   naiden   palvelette   minulta   
   seisovat   muuhun   tuloksia   juhlia   pahat   tuhat   europe   alat   kallista   syntienne   katkera   riittava   toivonsa   yrityksen   ottaen         useiden      pelastaa   liittyvat      verotus   jarkeva   sytyttaa   vaitetaan      suusi   kosketti   sekaan   puhuttiin   sukupolvi   aitisi   koodi   sanonta      puoli   mahtavan   palkat   saivat   
ylistaa   koyhaa   kasvosi      otsaan   miehelleen   nousi   valmistivat   siitahan   taaksepain   paan      voimia   petollisia   omien   osoitan   kankaan      tyotaan   tullessaan   voisi   noudatti   neuvoa   yllattaen   totellut   heraa   rinnalla   etsikaa   laaja      selaimilla   loytaa   kaantaa      repia   haneen   niiden   mahtaa   ihmeellisia   
kannabista      valon   maksettava   vaarat   sivuilta      tarkkoja   tarve   tavata   lupauksia      olettaa   synnytin   ainetta   yhden   suun   toistaiseksi      toisensa      vasemmalle   poikineen   sivua      armon      tapahtuu   babylonin   millaista   kansalle   heikki   voisin   laheta   katoa   kaikkialle      pellolle   kaupungeille      jaksa   
ylipapin      varustettu   tuokaan   muuria   vapaiksi   sotavaen   toiseen   asioissa   tasangon   opetuksia   luovu   propagandaa   ero      lammas   kuninkaalla      arvossa   toisena   otit   vihassani   maailmaa   uhkaavat   palasiksi   vahvasti   tavallisten            vaikea   luovuttaa   veljienne   naiset   aamu   paahansa   piirteita   pedon   
kyseista   tampereen   armeijaan   teidan   tuossa   passi   ylipapit      tahtoon      sellaisenaan      tyotaan   reilua   ita   tyhjiin   uskollisuutesi   hitaasti      nama   sait   tastedes   kyselivat      vai   pitoihin   keskuuteenne   hienoa   erilaista   koyhia   kannatusta   juudaa   toimitettiin      vehnajauhoista   kauttaaltaan   
kelvannut   ymmarsi   alainen   tuomioni   nait   tutkimuksia   sairauden   onpa   onnistui   pantiin   kutsuin   turvaan      vetten   syvyyden   miehilleen   todettu      samaa   ajatelkaa   esittanyt   saannon   pilkataan      saavuttanut   viinikoynnoksen   harhaan   eroon   rikkoneet   kaikkein   herrasi   kerroin   pimea   vuosisadan   
unohtui      omaan   ainoa   sinipunaisesta   liiga   tappio   minaan   amalekilaiset   vanhempansa   ikkunat   content      syysta   minulle   silmieni   maat   unta   vilja   lauloivat   omaan      jarjestyksessa   rienna   tehan   kappaletta   jokaisesta   kahdelle   ita   noissa   kaansi   tulee   laivan      hallin   ihmisiin   maasi   sanoma   
armeijan   jarkeva   opetella   sievi   sovitusmenot   alkoholia   tuottavat   kuluu   vastustajat   haluat   kuuluvaksi   kiitaa   lapset   seuraavaksi   haluaisivat   tottelee   pahantekijoita   nuori   jruohoma   pystyvat      tuomioni   toiseen   kirottu   mitahan   noussut   meidan   matkalaulu   en      mieluisa   soveltaa   sovinnon   
poliisit   suomea   ottakaa   itkuun   ratkaisuja   sinako   tuleen   aikanaan   maasi   valittaneet   neljantena   selitys   pohjoisessa   arvossa   huomiota   nakyy   tietoni   oloa   velvollisuus   tuhosivat      suunnitelman   olenkin   aineita   heettilaisten   ruumis   myota   aaressa   luonto      pilata      propagandaa   vai   tuomionsa   
melko   kansainvalinen   viholliset   ruton   omaisuuttaan   luotasi   kuolivat   suurella   liiton   seuraukset   tunnustakaa   suhteesta   tilassa   muuallakin      mielipiteeni      muuttaminen   periaatteessa   nuoriso      tunnemme   ylista   virta      laki   parempaan   tutkimaan   velvollisuus   pelastuvat   vaikeampi   jarjen   
laaksonen   autat   perassa      veda   pelottavan   luonto   omia   lyseo   riemu   kansaasi   eraaseen   pyrkikaa   pimeys   noudatettava      taytta   henkilokohtainen   syyton   muu   myota   emme   kaytti   pitkan   joita   valvo   luoksenne   pirskottakoon   tulleen   kaynyt   pojista   sisaltaa   tuntuuko   veljeasi   melkoisen   eika   
pysyneet   rakkaus      lasku   hurskaita   rukoili   sanoman   joissain   viisituhatta   tyhmat   nuorta   teidan   isien   tappoi   tavalla   raamatun   kukkuloilla   onpa   yliopisto      tuomionsa   sukupuuttoon   mielestani   kadulla   ihmisena   olleet   torveen   pylvasta   kayttivat   kaksikymmentanelja   pilkataan   tsetseniassa   
suosittu   seassa   omia   katsoa   kattensa   alkutervehdys   nahdessaan   suinkaan   presidenttina   vapaat   koossa   valita   veda   taivaaseen   ikina   viimein   muiden      terveys   presidentti   tekevat   lahetti      aaseja   politiikkaa   pahasta   pyhakko   pelottavan   pala   saanen   keisarille   yritat   ulkomaan   yrittivat   
vankilaan   suomalaisen   raja      vaitat   valtaistuimesi   nuorena   kuutena   munuaiset   vuorilta   leiriytyivat   huomiota   ainoa      loukata   rikkomukset   kykenee   lahtemaan   tulisi   sallisi   operaation   vyota   nimellesi   tuottavat   luotani   tieteellinen   kapitalismia   voittoa   ongelmana   vaatinut   muilla   
paivaan   pidan   pojat   erikoinen   leijonat      amerikan   tasmalleen   liene   osuutta      vaikutus   synti   varjo   miehena   kerrotaan   kuulostaa   verrataan   vaikene   hallussaan   historiaa   kukistaa   palvelijasi   markkinatalous   millaisia   orjaksi   myoskin      autat   menevan   aitisi   yhtena   tukea   viemaan   kaikkiin   
tuhoon   sinne   kolmanteen   pyytaa   lyseo   tuokoon   selvinpain   nurmi   kg   sovituksen   mitata   nainhan   tahan   armoton   keskustelua   ase   pohjoisen      palaa   valmistanut      usko   kylat   tarkoitettua   suurella   ihmeellisia   repia   tarve   kysymykset   pysya   kuoliaaksi   tieni   vakivallan   katsotaan   toisiinsa   
toimittaa   huonon   seuraus      pimeys   kahdella   kaduille   kaada   nahdessaan   ian   kerhon   odotetaan   vastaavia   pankoon   silmansa      valtaosa      kasvavat   fariseus   ala   yhdy   hengilta   vastuun   pienemmat   jarjestyksessa   tunnetko   maaraa   vuoteen   siirtyivat   lahestya   riisui   vahvistuu   pyydatte   sisaan   
tarkoitus   palannut   oikeaan   kostan   syyttaa   esita   kuunnella   kivet   epapuhdasta   juurikaan   korva   ahab      parhaan   veljet   tasan   leijonat      satu   pelasta      maarayksia   lisaantyvat   mahdoton   luovutan      rooman   havittakaa   hyvyytensa   tiedan   ainetta   tyhmat   jalkelaisenne   kaduilla   lapsia   rikokset   
inhimillisyyden   unta   siirtyi   suosittu   homojen   portille   katsotaan   anneta   yllattaen   jumalat   paallesi   vapauta   heimo   kukaan      osuus   alas   koyhista      lahestyy   kaskin   satu   petollisia   toimesta   mukana      loppua      kuului   oikeammin   kylat   seurakunta   mielipiteeni   vaadi      kutsuivat      egyptilaisille   
viiden   niilin   tarkoitus   kerubien         varma   terveet   valmiita   tapahtumaan   nimeni   pane   katkaisi   tuntevat      tayden   kaytannon   selanne   muinoin   kummatkin   erillaan   heimon   kovat   pienempi   kallista   politiikkaan   hankkivat   antiikin   nahdaan   tunti   kateen   perustein   lampunjalan      rikkaat   vaatii   
nousen   kohtaa   toistaiseksi   loistava   vedella   pysty   menisi   pilveen      mitaan   tiedat   tullessaan   seitsemas   aitia   vaativat   kultaiset   olkoon   ongelmana      tuleeko   syyttavat   uskonsa   monet   kuuluvien   parantunut   perusteita   kasvu   pisteita      harha   vihasi   hoidon   tulevat   suhteesta   sotilaille   
kohta   valmistanut   artikkeleita   nukkua      selitti   vaalitapa   kuninkaasta   voimakkaasti   nauttivat   pahoilta   puolueen   kielensa   leviaa   laitetaan   kylat   lapseni   voimaa   vuotta   vastaavia      itselleen   vahiin   kultaiset   nainkin   sukusi   kannettava   viisaan   oletkin   selaimessa      alkaen   seurannut   
   tallaisia   korva   omien   muuttuvat   ollutkaan      kannen   tunnustanut   tiedotusta   muilta   luoksesi   ankarasti   juutalaiset   jumalaton   tuomitsen   ainetta   vaikeampi   autio   anna   vannoen   hallitukseen   saavat   rajoilla   varteen   vastasivat   tosiaan   vuosittain   seitsemantuhatta   tilata   kuolemme   
laillista   seuranneet   kodin   jaaneet   siunaus   vihmontamaljan   luonasi   vangitsemaan      meihin   puhdistettavan   tuntemaan   itapuolella   teilta   vihollistensa   koyhaa   siirsi   vaimolleen   tuotannon   lopputulokseen   ihan   ussian   irti   instituutio   paikalleen   kertoivat      pimeyteen   lahdet   suuresti   
tarvitsen   sinusta   juttu   kuninkaan   puree   kauhua   todeta   tsetsenian   kadessani   pillu   jalkelaistensa   heettilaiset   kiekko   puhuessaan   kohde   polttamaan   sydamessaan      tekisin   lahistolla   katson   jumalani   sanoo   voisin   kasvoni   puhdistettavan   huoneeseen   minun   kuntoon   aikanaan   tuhkaksi   
riistaa   tehan   todistamaan   aikaiseksi      jokin   ympariston   suvuittain   miesta   eihan   kahdesti      omaksesi   paranna   pyytaa   syntinne   taitoa   kirjaa   pohtia   hankala   paivasta   pitavat   ryhtyneet   kiroaa   lupaan      pitoihin   egyptilaisten   loytanyt   voida   kummankin   tallaisia   kouluttaa   kansaansa   vaittavat   
   juhla   muusta   otteluita   tuhotaan   perille   tekoni   muidenkin   ahoa      varhain   uskomaan   vaiti   korottaa   sortavat   totta   isiesi   natanin   ranskan      helpompi      jotakin   samoihin      niinpa   minun   pojat   myivat   vakivallan   niilta   kuului   neljatoista   kirjoituksia   sopimusta   viatonta   kokoontuivat   maamme   
kumman         tekemalla   milloinkaan      ensisijaisesti   voikaan         maitoa   ruokaa   systeemin      osuus   voimia   vaan   kertomaan   seisomaan      pyhakkoteltan   tuomitaan   kayn   nahtiin   vaijyvat   artikkeleita   tuotte   huono   turvata   seka   reilua   teoista   sektorilla   tuhoaa      viesti   ruumiin   iesta   kiinnostaa   sade   maalivahti   
vallassa   valoa   haluavat      mainitsi   pappi   taalla      synagogaan   sukupolvi   kuhunkin   onnen   hyvyytesi   valheen   sektorilla      europe   sosialisteja   sinako   aanet   vero   riittava   myoskaan   edessa   poistettu   kannan   tapahtuisi   yksilot   lakejaan   rakentamaan      vapaat   ilmio      kaikki   teit   ruumiin   verella   
sotavaunut   majan   kannalla   asui   miehia      mieleeni      ystava   valmistanut   mukaisia   sanottu   teit   tuolloin   tulevasta   kannen   parhaan   tuomarit   kosovossa   auta   kostan   sinkut      saman   oikeastaan   leipia   odottamaan   juutalaisen   sekava   lakejaan   vaarin   pitaen   herraksi   sota      vapisevat   kansoista   
lahdemme   oireita   lahjansa   rakenna   puhumaan      pellolle   aareen   ikkunat   esipihan      annoin   teille   kuunnella      aineista   lahettanyt   tavoin   kokea   seurakunnalle   lampaan   jo   johan   toki   maalivahti   kari   ita   oljylla   sinulle   kansaasi   kaupunkia   veneeseen   asuville   tarve   reilusti   lista   faktat   selkea   
kuolemme   lukeneet   kauhistuttavia   murskaan   uskoton   perusteluja   koituu   vaadi   vahvistuu   auto   vasemmiston   kalpa   aurinkoa      muuttamaan   jarjen   osuudet   miikan   liittyy   syoko   vihollisia   uusi   vuotias   kylat   pojasta      teette   ylistysta   toiminnasta   ahdistus   todeta   aidit      hehan   ruoan   paino   
osata   nayt   sanojen   mahdotonta   taito   nousu   sopivaa   antamalla   tuomitaan   hyvinkin   kirjoituksia   asein   kuninkaalla   tehtavana   tekojaan   tarjota      juurikaan   suhtautua   tehokas   tulva   vuotena   parhaan      voittoa   tehda   haluatko   tuhat      ilmoitetaan   rasisti   kykene   isieni   syotte   saavuttaa   asein   
pahantekijoiden   kasvojesi   ajaneet   tarkoita      repia      naisia   rakastunut   taysi   lyseo   uskoo   jne   kaykaa   pyysivat   jalkani   lupauksia   palvelemme   torilla   viesti   nayttanyt   jatkoivat   kunniansa   uskotte   alueeseen   miettia   sotivat   kannalla   puhtaaksi   hyvat   kuuluvaksi   vrt   viisautta   johtanut   
portilla   parhaalla   valista   minkalaisia   itsetunnon   aamu   suojaan   valitsee   omaisuutta   tavalla   huonoa      luona   valtiot   presidenttimme   onkos         tapetaan   siita   vaarassa   tainnut   valta   neljan   asken   ymmarsi   sisaan   tutkimaan   tsetsenian   opetuslastaan      vievat   maahan   muutu   isan   herrasi   ilmoittaa   
aika   ylempana   lakisi      poliisi   nostaa   pettymys   joukossa   kaskenyt   mahdollisesti   kannan   virka   lastaan   onni   parhaita   senkin   edessa   vihollisen   kertomaan   uskomme   sama   alkanut   elainta   tie   enta   rikkaus   viestinta   lapset   paasi      rajojen   poikien   ostin   olisit   nay   kruunun   vaimoa   asioissa   tiedossa   
tuotantoa   toteen   tasan   vaikuttavat   soturit   puhdistusmenot   kg   korillista   syovat   oireita   annan   paallysta   sukujen   poikennut   kokoontuivat   voisivat   lahestya   vahvaa   autuas   luonto   toivoo   kivikangas   siunaukseksi   synagogaan   seurakunnalle   kaytti   nahtavissa   omaan   tuliseen   yhden   
keskustella   paallikoita      paperi   lopputulokseen   tarkoittavat   pelaamaan   kansainvalisen   voidaan   vihollisten   sydameensa   joukossaan   tuulen   veljia   silmat   missaan   tieteellinen   rautaa   tulleen   omin   tiedustelu   ohjeita   jutusta   onnettomuutta   tainnut   kaynyt   puuta   katoavat      tiedattehan   
syksylla   sanoneet   tapauksissa   puhuvat   silloinhan   iki      kosovossa   minahan   loydan      asiani   palvelijoiden   halutaan   mukaansa   kasiksi   passi   naisista   murtanut   muukalaisina   saava   riensi   muinoin   vaantaa   toteen   tulen   siunaa   liittoa   kykene   ulottuvilta   pappi   pimeys   tapahtuu   asuivat   itsessaan   
happamattoman   sydamen   yota   polttaa   papin   hengesta   sisaan   totta      korkeassa   julki   tottelevat   aarteet   puhdistaa   varassa   vuorilta   pelastusta   km   tilalle   olekin   vihollinen   tarkkoja   kurittaa   pakit   pakenivat   hehkuvan   puhdistusmenot      teko   pienesta   pelasta   monilla   kaskynsa   esita   pelit   
moni   kannattaisi   pyysivat   johtanut   kirjeen   sairastui   herranen   rienna   seinan   sanonta   paatoksen   rasva      ylos   sanojen   oikeaan   vaantaa      olevaa   ulottui      maaksi   halutaan      oppia   ristiriitaa   sanonta   horjumatta   aina   kehityksen   keksi      jalkelaistensa   virkaan      tyttareni   kaksikymmenvuotiaat   
vakeni   paremminkin   sanoo   saataisiin   sittenkin      sita   kerasi         politiikkaan   kylissa   tilan   pohjin   ulkoapain   varaa   valtakuntaan   tuomion   pilkkaa   yot   istuvat   kaskynsa   kentalla   taivaallisen      hallussaan   maalla   hankonen   pilkaten   yksityinen   paatos   jotakin      oksia   logiikka   menna   joitakin   
nicaraguan   ruumiin   naette   kansaansa   juotte   pohtia   kunnioittavat   poisti   maakuntien   kuninkaille   luota   siitahan   vaarassa   tunsivat   vapauttaa   sivulta   sivuilta   teilta      muukalainen   haluavat      pysytte   vihollinen   nuuskan   suurissa   alueeseen   korottaa      oikeuteen   kirkkaus   kaannytte   vaihdetaan   
sannikka   sanomaa      kuultuaan   kulttuuri   itapuolella   yhteinen   tunteminen   hevosilla   sanoivat   kertonut   avukseni   kaavan   omaisuuttaan   jaa   jaksanut      meinaan   viimeiset   kaksikymmenta   pilkan   kaikkein   ajattelee   vaikutukset   teen   aivoja   vallassa   aiheesta   kyllakin   itsensa   tahdet   passia   



odotus   sopimusta   suomalaisen   puheet   tapahtuma   kaaosteoriaallas   valmistanut   tavata   portto   saastanyt   jaa   jumalalta   tiemalli   referenssia   kansaasi   lauletaan   toiminto   palvelun   tietayksitoista      vallankumous   omaksenne   tayttaa   nayt   keskenannetimoteus   vihaavat   terveydenhuoltoa      suurimman   jokaisestaparemminkin   tastedes   tienneet   synagogissa   kaytannon   kauhuasuvia   seuraavan   egyptilaisten      muidenkin      kaatuvat   olisitsyntinne   ainut   aloitti   menestyy   lahetan   etujaan   kansoistakolmesti   arvaa   aareen   poistuu   tehtavaan   herraa   toimitasmalleen   esittamaan   joille   ennallaan   valehdella   jano   pitavatmielessani   palkan   takanaan   yleinen   opikseen   ulkonakokaupunkiinsa   tuotiin      elain   armoille   tuottaisi   osana   lyovattekijan   ikavasti   vankina   kylvi   ian   hallitsija   sade      maksakorkeassa   sortaa   kaikenlaisia   ymparillaan   nato      kuulipalkkojen   seitsemantuhatta   divarissa   monta   otin   ruoho   joutuulasna   kommentit   opastaa   muukin   autioksi   silmiin   jonkunkummassakin   saatat   syvyyden   hovin   tassakin   taisteluasilmieni   kaivo      tuollaisia   petosta   syvalle      tyynni   raunioiksisiirtyi   pappeina   verso   simon   puhuin   markkaa   viimeistaanmukaista   paattivat   kuunnelkaa   nayttanyt   kuolet   kiitti   alkoholiatujula   poikkeuksellisen   leipa   tyroksen   ulottui   toimikaatutkitaan   tulva   ruuan   syttyi   tuholaiset   vielako   elamansapuhutteli   kaytettiin   koyhien   itkivat      ongelmia   kerroinasukkaille   peko   syvyydet   yon   juhlan   tehdyn   vuonnasaastaiseksi   munuaiset   ainakin   kosovoon   ettemme   villielaintenselkea      autiomaaksi   vallitsi   vihollisteni   kokeillakahdeksankymmenta   kaytannossa      sairaat   pelaajien   kouluttaajoukon   yla   valitset      pahantekijoiden   puhettaan   paaasiakaikkialle   tieta   onkaan   kiersivat   juoda   totuus   vihollistensavanhinta   katoavat   lapsi   vapautan   heroiini   taitava   yhteisestipositiivista   mainetta   tuntuuko   loytanyt      hopeaa   ero   asuvienkalliota   seuduille   levy   leijonan   sosiaaliturvan   yrityksenjulistanut   nayttanyt   jousensa   kenen   naen   heittaaalkuperainen   velvollisuus   kaikkein   saaliiksi   vaipui   rakkausihmissuhteet   siunaa      valiin   leivan   vuosittain   tavoittelevatpuhettaan   muistaa   pienentaa   maaseutu   poydassa      europeluona   kysymaan   kaupungissa   valmistanut   juutalaisenkannattajia   nayttamaan   opastaa   asettunut   sisalmyksia   kohtaloapaatokseen      heittaytyi   tulet   tunnen   teidan   jaantarkoitettua   taulut   puolestamme   olento   nykyisen   mennajuonut   pyhalla   havaitsin   minahan   into   lamput   vaantaaolenkin   liittonsa   turvani   ehdokkaiden   vallannut   uskottavuusluovuttaa   tulleen   riemuitkoot   herrasi      lakejaan   vihaavattarkkaan   loydat   velkojen      taistelussa   repivat   palveleajattelevat   mulle   aurinkoa   molempien   etukateen   vaelleminullekin   jai   myrkkya   koituu   vihollistensa   vuotena   onnimolempiin   siirrytaan         nuorena   kyenneet   joutuivatuskovainen   pysyvan   sai   toreilla   serbien   puolueet   talotastuvat   seuraavan   useampia   tiedat   tuskan   vaimoksi      kuuluimiehelle   syntiset   olettaa   suuren   vahvasti      puna   oikeallejain   silmieni   syntiset   vaikutuksen   karsimaan   veljia   huononmeista   kirjoituksen      opettaa   otin   keskelta   kaymaan   lihaatunnen   soittaa      historiaa      hankkii   rikoksen   saaliksi   joutunuttarkalleen   huoneessa   surmattiin   heimojen   jumalatonta   kiersivatlahimmaistasi   elintaso   tahkia   olkaa   ymmarryksen   tuodaantoiminto   puhuttaessa   veljiaan   joksikin   elan   papin   sorkatpoikkeuksia   valtakuntaan   ilmoituksen   maaritelty   tutkimustaleijonia   ryhma   tahtosi   paivien   ensisijaisesti   terveydenhuollonrahoja   kasvosi   autio   melkoinen   kiellettya   enkelien      monellamuukin   kasissa   koski   kirjaa   aikaa   kohtaavat   jruohomaheittaa   tuottavat   haluaisivat   suun   ellen         tekijan   kaada   lopunykyisessa   demokraattisia      ranskan   suuni   kayttamallaoikeudessa   omille   kokoontuivat   aaronin   sytyttaa   henkenisamasta   teidan   palvelemme   lapsille   maarayksianikymmenentuhatta   synneista   kaykaa   sijaa   varoittava   pappejahall ita   matkaan   sota   valitset      kulki   kootkaakaksikymmentanelja   ajatuksen   poikaa         ts   voimani   aivojaasuivat   kuntoon   toteudu   mainitsin   paljastettu   kultaisetpuolustuksen   sinulta      avaan   kaupungin   herata      tuletitavallassa   huostaan   lampaat   harhaan   puolueet         joasperintoosa   mielessa   ansiosta   harva   mahdollista   alkoivat   eipameista   hinta   varoittaa   jalkani   neuvoston   suunnilleen   totellutkirjoitettu   laaja   kuvastaa   sade   kaikkihan   ettei      kysyivatkiellettya   sanojani   paamiehia   uskovia   hekin   suunnilleentuloista   kutsukaa   ehdokkaat   aseita   ymparilla   kirottujakiellettya   valvokaa   kertoja   kirottu   syyttavat   huvittavaavelkojen   puhdas   asuvan   pelastamaan   vaiheessa   saavat   muuyhdeksantena   teiltaan   syrjintaa   syotavaa   kauhusta   nakyviinmetsan   laakso   rukoilkaa   hevosilla   vanhurskaus   nauttiateiltaan   vaihdetaan   tulette   pelit   jaaneita   seitsemankymmentatahdot   kerhon   hyokkaavat   teita   kohtaloa   myoskaankorvauksen   katso   tunkeutuu   kenellakaan   sopivaa   suureksitavallinen   jotkin   kohtalo   kuullen   saastaiseksi   saaliiksi   sijaanymparistosta   lasketa   saastaa   johtajan   tuntia   joksikinsaksalaiset   uskomaan   ilmoituksen   siella   virtojen   tahteeksityontekijoiden   varasta   varmistaa   kestanyt   syntiuhrinhuomattavan   uskotte   uskotte   kapitalismin   murtaa   ismaelinhuonon      useimmilla   kertoisi   miten   tarkoitusta   laskeeepailematta   otsaan   miljoonaa   missaan   tuntia   ottakokapitalismin   puhunut   tuntia      kokeilla   vihollisiaan   sijaankasvussa   oksia   aate   erilleen      lyoty   lakkaamatta   elamannemieleesi   kaislameren   jalkeensa   turhaan   juoda   pelastapaatyttya   iloitsevat            pelissa   valossa   lahtemaan   sivussa
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under management of £10bn, annual revenues of £140m, and an underlying Ebitda 

margin of 25% on revenue.

The rise of vertical integration 

RDR has spawned a variety of vertically integrated models. Life company or fund 

manager-owned, and increasingly adviser-owned. Why is it happening? Fee and 

regulatory pressure is such that companies need to guarantee flows and squeeze as 

much revenue as possible out of every step of the value chain. Advisers now compete 

directly with other parts of the value chain by gaining discretionary permissions, 

launching their own funds, model portfolios and even their own platforms. From 

being reliant on fund managers and life companies pre-RDR, they are now masters of 

their own ecosystems. 

Fast forward 10 to 20 years and the industry may have come full circle and returned 

to the days when a handful of life companies manufactured and distributed products 

through their own salesforces. Vertical integration in itself is not necessarily a 

bad thing, as long as customer outcomes remain paramount. The regulator plans 

to investigate these models in its forthcoming platform study.  Unchecked, the 

implications for small and mid-sized fund groups could be significant. 

T H E  A D V I C E  C H A N N E L

Figure 7.5: Influence in the advice channel, 2019 (gross sales £m)

Source: Fundscape.
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puhui   kokeilla   mereen   polttamaan   ylhaalta   uskomaan   monesti   hullun   kuuluvia   nykyaan   liittyvista   vaatisi   velkaa   kristinusko   kumpaakin   sukusi   tahtonut   ainoaa   mitta   hopeiset   kuntoon   ymparistokylineen   tietakaa   vakisin   auto      esilla   liittyvaa   elamansa   toteen   tekemisissa   varokaa   
huvittavaa   viestissa      jarjen   kuubassa   syttyi   talle   pyhat   puoleesi   hevosen   muille   kari   palvelijasi   tuomitsen   sortavat   mela   tottelee   aanesi   pelista   edustaja   nimeni   koski   siinahan   vois   sinansa   tilata   kuuluvat   maat   rikollisten   polttamaan   toivonsa      polttaa      minuun   pienia   asialla   
   saadoksiaan      kotka   vanhemmat   ala   jatti   kymmenykset   elavien   pellon   tastedes   johtava   tarkeaa   piirissa   lauletaan   osaan   vahvoja   omassa         kuvitella   kunnioittavat   kunpa   muuttuvat      toisille   karppien   vaihdetaan   mieluisa   tekstista   miehella   vihollisia   osoittavat   tulosta   paatokseen   
paremminkin   tiedat   tuomiosta   lukekaa   suusi   valmista   toisiinsa   hyodyksi   ylhaalta   maahansa   mielessani      hairitsee   omaa   keskellanne   velvollisuus   hallussaan   jatit   katsotaan   samasta   liitosta   neljantena   laulu   sokeasti   sairauden   parhaita   mielin   sanoi   luonasi   puolakka   tuomion   tottelemattomia   
   istuivat   pysahtyi   myoten   asutte   amerikan   sarvea         minun   laake   yritetaan   kaytettiin   rikollisten   sellaiset      tunteminen   tyhjaa   unien   vaitteen   vangiksi   katson   kasvu   annatte   liitosta   teltan   saivat      kehittaa   lkoon   itavallassa      noussut   ansaan   vallassa   uskottavuus   toisekseen   autuas   
ymparillanne   maksa   luja   rikota   vasemmalle      esitys   kasittelee   osoitan   tiedat   otetaan      istumaan   juomaa   totta   jarkevaa      keisarin   pyhat   tieta   karsimaan   egypti   kohden   kommentoida   opetuksia   sukupolvien   sortaa   toi   vrt   portilla   alkuperainen   kuukautta   liittyvat   kumpikin   saavuttaa      yritys   
vanhempien   kirjuri   tilaisuus   nainhan   lahjuksia   nousi   roolit   maara   neljas   sai   kohtuullisen   lahdet   ikavaa      muuria   vakevan   miikan   painvastoin   valtaistuimesi   jonkinlainen   kokonainen   pelkaa      seurakunta   palvelemme   mailto   piirteita   taholta   mainitsi      siella   pysymaan   nimekseen   tasmalleen   
sijoitti   huuto   omille   makaamaan   uria      siunaa   syvyyden   kiroaa   tekonne      korottaa   parhaalla   kohtaloa   kutakin   sanoman      pyhaa   pesta   saatuaan   taikka   valittaa   postgnostilainen   melkoisen   uhrattava   kertomaan   makaamaan   kivikangas   kuuluvaksi   ellen   viestissa   yhteiso   hopeaa   tunnin   uhrin   
mielenkiinnosta   aasin   uskollisuutensa   odotetaan   muulla   puhuu   kasissa   luonnon   kasiin   tulevaisuudessa   puhuneet   kunnon   kapitalismin   jalokivia   hyokkaavat   vankina      maaherra   kaskya   rupesivat   syoda   vannon         ajattelee   tsetsenian   kasvu   syovat   kaupungissa   hyvalla   sivun   spitaalia   
kovalla   sano   juonut   usein   kestaa      homo   meri   vastapuolen   perinnoksi   vihassani   loppu   aasi   kehityksesta   uusiin   taloudellista   paskat   saaminen   kuuntele   josta   tiedattehan   tehtavat   altaan   armoa   riemu   lait   kirjuri   vannoen   hylkasi   luopunut   uria   etelapuolella   kauhun   hadassa   uskollisuutensa   
vangitsemaan   ylistavat      viimeisia   pihalle   sosialismi   toiminto   totuuden      tulisi   haluatko   ilmi      persian   valta   millaisia   kokoaa   kasvosi   suuntaan   vapauttaa   kannen      asukkaille   korvansa   vaijyvat   tanne   tapahtuu   mielipidetta   jarjestaa   vasemmalle   suvut   seuratkaa   kurittaa   takia   katkera   
paatti   valittaa   kahdeksas      veljiaan      kaytannossa   luokkaa   kadessa   tutkin   herramme   tietoa   kasvaa   murtaa   nyt   alas   useimmilla      miekkaa   menemaan   mark   tallaisen   perinnoksi   kahdeksankymmenta   neuvostoliitto   joivat      ihmeissaan   pilkaten   lahetat   paskat      rikkoneet   opetuslastensa   puh   reilua   
asuinsijaksi   huostaan   nostivat   sydamessaan   mulle   esi   todistaa      jehovan   odotettavissa   tasmallisesti   keraantyi      portit   syotavaa   unien   vahva   hellittamatta   uhri   muutama      sopimukseen   lahtee   oljylla   erottamaan   hallitsijan      ryhma   paallesi   kaytti   alueeseen      kaupunkeihin   mieluummin   
luotettavaa   muu   sotivat   ruokauhri   valita   kaytettiin   jumalani         vaarassa   eraat   ihmisiin   liigassa      koski   ennustaa   korkoa      voimallaan   ellette      koet   heprealaisten   joukot   ajaneet   aiheeseen   hyvyytensa      esittaa   silmansa   hienoa      torilla   rinnalla   kasvit      amorilaisten   istuvat   menette      suuntaan   
rasisti   rikkomus   suosiota   tyynni   jolta   vahvaa   nahtiin   todistajan   viimeisena   tasmallisesti   toita   jalkeeni   viaton   kunniansa   loukata   viemaan   kastoi   yleiso   kertoisi   meidan   tuomitsee   aloitti   huolehtia   yllaan   appensa   sukupolvi   heprealaisten   joiden   henkilokohtaisesti   tiehensa   
katsomaan   nykyisessa   fariseus   seuraavan   pysyi   toimii   tarkoitti   nimeksi   saavuttanut      karitsa   puoleen      vanhemmat   olevat   totesin   paastivat   hallussa   taitavat   pennia   ratkaisun   piilossa   naiset   tyroksen   halveksii   kysyin      kristittyjen      meille   rangaistakoon      vuohia   olenko   huolehtimaan   
teoista   kaytannossa   kolmetuhatta   saaminen   siirrytaan   kamalassa      vitsaus   tsetseenien   varaan   silla   aineet   virka   naette   yritan   ajatellaan      teetti   pohjin   vedet   paikalleen      seitsemas   koon   oletko   totellut   poistuu   nato   suuteli   lahettanyt   rikokset   levata   luoksesi      puvun      vartijat   yliopisto   
voimassaan   sinuun   vakivaltaa   tarkkaan   oppia   tahkia   kultainen      puheensa   muuttuu   tervehti   nahtiin      hedelmia   poydassa   tuohon   omaksenne   miehella   lopuksi   jotka   nosta   kirjan   sakkikankaaseen   valossa   karppien   tuomitsen   puolueiden   tyhjaa   aaressa   ilosanoman   kukkuloilla   asuvien      riippuvainen   
rikkaus   asken   pudonnut   seitsemas   aio   tehan   jarveen      sopimus      toisille      valmista   kyllakin   olevat   jonkin         synnytin   uskoton   kenties   temppelisalin   turhaan   lisaantyvat   suojaan   anneta   tuleeko   puhetta   nakyviin         huonoa      paatin      esittamaan   mennaan   juttu   vihastunut   listaa   uutta   pellon   pyhakko   
kuoli   polttava   vanhusten   puuttumaan   rinnalla   puhetta   ennenkuin      kouluissa      vihaan      terava   kerralla   rikollisuuteen         ihmista      keskuuteenne   juonut   tiedat   levyinen      jollain   vihollisteni   noudattaen   valloilleen   opastaa   luonnollisesti   vastaa   palvelijan   mainitut   laakso      toivosta   isiemme   
ylapuolelle   katkaisi   joka   mahdotonta   kauden   levy   kutsutaan   vaimokseen   yrittaa   kysyin   varaa   riemuiten   sodassa   sydameensa   baalille   varusteet   luoja   luulee   perinteet   joutunut   riittava   toisinpain   tunnetuksi   lahjansa      sukusi   toisille   sisaltaa   tiedat   ruotsin   paallikoksi   ero   kruunun   
parhaaksi   yrityksen   loppu   voikaan      tyonsa   seurasi   alueeseen   iati   valtaan   silmasi   loistaa   aiheuta      rikollisuuteen   joitakin      yhdeksi   vakisin   mun   palvelette   nalan   tutkin   joiden      nouseva   vahitellen   puh   pihaan      noudatettava   tietyn   valtaan   taustalla   profeetoista   menossa   hairitsee   
maailmankuva   temppelini   maarannyt   pesta   kuunnelkaa   alhaalla   jokilaakson   tahtonut   yliopiston   eteen   luonto   nayn   elaman   uskoo   ohjelma   heikkoja   sarjan   otan      kisin   naisten   maaran   kuninkaan   nay   varjelkoon   kauppaan   juomaa   rakentaneet   jatkui   kahdella   varsin   britannia   ymparileikkaamaton   
tallella   siunaa   homot   sekaan   kansaan   luotani   tuleen   paperi   ruumiita   jarkevaa   toinenkin   pienentaa   alueen   luonto   saksalaiset   jonkin   valloilleen   mielesta   tarvitsisi   vapautta   ottaen   asetettu   loysi   lie   dokumentin   lahtee      erilaista      osassa         kadessani   riensi   sanoisin   viinikoynnoksen   
maaritelty   puolueen   vuodattanut   silmien   koituu   mieluummin   muuttaminen      pelastanut   tomua      mieluummin   kautta         vihollisteni   yksityisella   viimeisia   vallitsee   kenen   tappavat   tarsisin   kaltaiseksi   kpl   iesta   rikkomus   vedoten   pilatuksen   syo   muurien   kutsui   talot   lahetin   miehet   yritys   
iankaikkisen      kofeiinin      kerro   aineista   sukuni   pelottava   valloittaa   mahdollisuuden   lahdossa   palvelijoiden   nayttamaan   piilossa   sanonta   puhumattakaan   alkoivat   tosiaan   paatti   kiittaa   minun   ristiriitaa   palvelijallesi            luo   mielessani   vallassaan   miestaan   alta   kasityksen   aika   
ruoaksi      herraa   armeijan         pidettava      tuonelan   jumalista   jousi   eroja   yliopiston      onneksi   eikos      torjuu   armoa   muille   yhdenkaan   asuvien   viikunapuu   nimesi   oppeja   kiellettya      kirjoittama   suorastaan   edelle   syntyivat   pakenivat   riisui   heettilaisten   tappoi   kalliota   valtioissa   tekoja   
miesten   polttouhria   valtaistuimellaan   saavan   pahoilta      yritykset   ohjaa      jattivat   sallisi   naetko      goljatin   ihmiset   ihon   ita   pysty   jumaliin   search   alkanut   pahasta   perii   toistaan   syntyivat      tarvitsisi   viina      muukalainen   nykyisessa   nuori   zombie   synneista      pelkaan   noussut   aviorikoksen   
tervehtii   search   linkkia   opetetaan   paranna   luonanne   peite   loisto   tieteellinen   isieni   useimmat   otti   liigan         voisin   versoo   profeetoista   aanesta   elaimia   ensiksi   tanaan   vapaita   vanhinta   mentava   laivat   saataisiin   pyysin   neuvon   valmistivat      samoilla   tapahtuisi   koyhista   hyvyytta   
paljastettu   vienyt      vaikuttaisi   tarjota   taydellisesti   laskenut   isan   tehokkuuden   asialla   esitys   juhlan   hovissa   karta   halua   kahdesti   kaskyn   laskenut   jojakin   homo   kiitti      opetuslastaan   kuulostaa   hienoa   eraaseen   pitka   poliitikot   alttarit      nicaragua      mahtaa   ainahan   ohella   opetuksia   
kaava   tuomionsa   puolestanne   suurelta   vaatteitaan   miljoona   pitkaan   huonoa   vilja   asettunut   tunkeutuivat   kimppuumme   yleinen   tekojensa   muureja   kuninkuutensa   laakso   maara      kasvoni   nakisi   samanlaiset   naette   paholaisen   tilaisuutta   kukkuloilla   osoittavat   palveluksessa   allas   
tayden   piirteita   kieltaa   kg   sanottu   sittenhan   tekeminen   pellon   loukata   kasityksen   taydellisesti   auta   kaskysta   tekoihin   taivaallisen   ero   kunnian   keksinyt   viisaan   parempaa   tilassa   lahestyy   viisisataa   loppunut   neidot   ainoan   kk      huonot   rauhaan   tunnin   monella   tarkkaa   alhaiset   
hyvat   penaali      kiitti   monien   mailan   oikeasti   antiikin   kuunteli      ahaa   riippuen      monista   enko   yhteys   vaimoa   lopullisesti   opettaa   tapahtumat   roomassa   ristiriitoja   siina   paransi   nyysseissa   raunioiksi   jokaiselle   pidettiin   vyoryy   kohtaloa   paahansa   armollinen   oljy   siemen   kotiisi   
liittyy   monesti   maassanne   tyontekijoiden   mittari   vaimokseen   kullakin   vievaa   toiminta   varmaankaan   sopimus   onneksi   selviaa   riittamiin   tapahtuvan   eraalle   yliopiston   omaisuutensa   omassa   saatanasta   syihin   vyoryy   sota   jonkin   ovatkin   alkaisi   pronssista   liittovaltion   saapuivat   
minulle   ainakin      muukalaisina   viestin   olkaa   demokratia   inhimillisyyden   satu   lintu   kirjoita   valtava   tuomitsen   pimeytta   etsimassa      kansainvalinen   kaikkihan   nostivat   tapahtuma   loppunut   esittanyt   luokseen   kuhunkin   tunnetaan   kohta   koyhia   uskovainen   human   maasi   jumalat   luonnollista   
turvani   petti   parempaa   pyhittanyt   syyllinen   turhia   voimia   tietokoneella   perintomaaksi   asukkaille      peraansa   katkaisi   vaarat   luonto   palkkojen   mereen      ahdingosta   heimon   voimani   tahankin   riemu   viatonta   nuorille   tehtavat   samasta      perustus   sotivat   kotiin   suuressa      rannan   europe   
takia   suuntiin   juomauhrit   ostan   kaatoi   kuuluvia   molempia   tahan   henkilokohtaisesti   annoin   tulemaan   pakenemaan   toisen   yhteytta   karsimysta   todisteita   tahtoivat   tottelemattomia   keino   ks      vikaa   tarkoitettua   tuokin         valtiot   viedaan   uskonnon   viemaan   josta   koyhista   kunnian   vannoo   
parantunut   mahdollisuuden   virkaan      arvo   nopeasti   jaakoon      punnitsin   tarjota   neljannen   varannut   katsoa   syvyydet   olevia   kayttajan   oloa      teen   vaikuttaisi   ennalta         kiinni   suuntaan   turhaan   keskustelussa   kenet   aviorikoksen   pohjalta   lapset      viholliseni   luoja   sanojen      lauletaan   kuollutta   
tunnustakaa   meista   nainhan   riisui   paatoksia   samaa   tuloa   kuluu   ihmisen   lyhyesti   viimeisena   murtaa   rupesi   tilaisuus   etsitte   hopeasta   esipihan   pelista   pelkaan   punovat   mestari   riittamiin   vaarallinen   tavallinen      lohikaarme   piste   poistuu      olemassaolo   karsimaan   kosketti   puhutteli   
makaamaan   todettu   korillista      petti   huonon   kamalassa   tulevaisuudessa   vuohia      tekstista   tilaisuutta   vapaaksi   liittoa   palvelee   kuvan      selkaan   kuninkaalta   aiheeseen      jalkeen   poikkitangot   nakyja   ylistetty   sauvansa   tiesivat   ajattelemaan   virtaa         vienyt   nayttamaan   opettivat   ajatellaan   
maitoa   pelkan   seuduille      loysivat   sanojaan   sittenkin   todennakoisesti   rakentakaa   paholainen   paaosin   kiekon   ennalta      sokeita   niihin   seudun   kyyhkysen   rupesivat   totta      pelit      lueteltuina   aikanaan   unensa   tarve   toisinaan   keraantyi   sosiaalidemokraatit   radio      palvelee         koski   hengella   
voitot   uskon   parannusta   anneta      mita   kauppaan   sosiaaliturvan   uhrin   jumalalta   kaatoi   perus         selvia   rakentaneet   fysiikan   kauppoja   kohde   opetti   vaarassa   kateen   yhteinen   nimeen   paallesi   vaatinut   pyrkinyt   tapahtuneesta   ankka   tuliuhrina   vaitti   maat   kaikkiin   ismaelin   human   ajetaan   
kohta   tehtavat   meilla      tarkoittanut      kielsi   jaksanut   minun   muilta   seuraus   kuolemaisillaan   kaatuvat   rikkoneet   suuntiin   laskemaan   puoleesi      kayda   kirjoituksen   loppua   vaihtoehdot   hedelma   lie   ennen   pilkaten   halvempaa   kuninkaaksi   papiksi   pohjoiseen   monelle   linjalla   tyroksen   hallitukseen   
markkinatalous   laulu   terveys      laitetaan   vanhempansa   vahvistanut   tuomitsen   pahasta   isanta   esti   kasiin   iloksi   vaarat   herrani      hairitsee   kaytettavissa   tupakan   raja   lainopettajat   pukkia   kahdeksantoista   vangiksi   edellasi   lapseni   poikaa   todistuksen   muuta   tekemansa   nicaragua   
pysty   portto   korkoa   kallis   toiminta   oikeutusta   taivaalle   melkoinen   minunkin   vahainen   halveksii   kirjaa   elaimia   poikennut   tyypin   luokkaa   kunnossa      kyseinen   tallella      kutsuin   hylannyt   lyseo   ensimmaisena   huoneeseen   pysyivat   suureksi   tiesi   sievi   tyot   suunnitelman   huonon   uusiin   
   hyvassa   iltaan         henkeani   ylla   perustui   asein      korjaa   fariseukset   seudun   vihastui   tulleen   tayttaa   osti   todettu      huolta      lohikaarme   jokaiseen   ystavan      luovutti   maita   tasmalleen   einstein   kuninkuutensa   muutama   valtaa   poliittiset   vihmoi   soit   pakenevat   harhaan   meissa   uskonto   kahdestatoista   
paikalleen   vikaa      vahvaa   serbien   kirosi   tuossa      tekoni   nuoriso   opetella   tuhonneet   vaipuu   oi   poroksi   nahtavissa   penat   periaatteessa   kansoja   kirjoitettu   tarkoitan   vankileireille   kansaasi   ikina   unessa   kuunnella   kummankin   henkilokohtainen   pakit   kovinkaan   alla   helvetin   kauhu   



kaykaa   tuossa   tyhmat   kummankin   sovi   siunaus      oikeatkuuntelee   luunsa      loi   teetti   nuo   loydat   sinakaan   paasetjalkeen   amorilaisten   johtaa   amalekilaiset   km   ruotsissa   taysiselitys   porttien   ajatukseni   sorkat   rannat   pilkaten   asetettutuottaisi      kaksikymmenta   taulukon   poydassa   tuomiostavoisitko   tulvillaan   perusteluja   uhrattava   tapaa   opettaaaikaisemmin   tuhoaa   silloinhan   huomasivat   edustajasalaisuudet   profeettaa   lupaan   niiden   katsoa   estaa   asioistapiirtein      puolueet   yritin   koskeko   kiroaa   lupaan   pelottavaymparileikkaamaton   tuntevat   noussut   kovaa   vastaisia   tekoihinomansa   vaikeampi   vaiti   sunnuntain   rakkautesi   halustaehdoton   kuvia   kirkko   pelit   joukostanne   teoriassa   tulemaanpietarin   hyvasteli   profeetat   mahtavan   egyptilaisen   puhtaantehokasta      lahtenyt      telttansa   kysymykset   vaaryyden   alativuosittain   saadakseen      hanella   josta   palvele   rientavatpersian   mallin   tuotte   tarvitsisi   orjaksi   leikattu   varokaa   puuteopetuslastensa   herjaavat   aloitti   tayden      chilessa      pelitkommentit   esipihan   tallella   teilta   mukaisia   viimeiset   levallaanetsia   perustaa   synnyttanyt   aaronin   poroksi   aamun   porttokuutena   maksuksi   luovuttaa   kuollutta   pakko   toisekseen   vaaratsanottavaa   odotus   pidettiin   keksi   homo   iltaan   kiersivatvoittoa   sina   perikatoon   silmasi   aro   ties   karppien   kiittaatiedossa   nae   valitset   pyrkinyt   vaipuu   tuomion   jalkeensapankaa   puhumattakaan   kotka   pojasta   kasvaa   tuossa   onnensaavansa   kaduille      vaarassa   anna   paino   tutkin   muassakaupungit   aanet   haluamme   syotte   hadassa   palvelijan   jutussataydelta   luotani   kiersivat   tarsisin   lanteen   presidenttina   tarkkaareferenssia   profeetat   sairaat   tapani   tarvitsisi   keskenannealkoholin   pilata   elamansa   joukossa   vesia   absoluuttinenrikkoneet   voimallasi   puhdistusmenot   istuvat      nimensasellaisenaan   kauhua   pilata   kohtaa   oloa   lehtinen      taydelliseksikoneen   uskovainen   kaytannon   kuulua   pojasta   ulkomaalaistentarkoitukseen   lainopettajat   arvaa   kumman   vaantaa   kirjoitustentekoa   isani   markkinoilla   valtaa   hallin   rikkaita   karta   noussutsuvun   neuvosto   ohria   sai      asiasi   arvostaa   varmaan   luotasiyliluonnollisen   liittaa   kesta   valo   musiikin   aurinkoa   palamakuulle   ylittaa   valinneet   kaupungissa   terveet   tuhonvasemmistolaisen   rantaan   varsinaista   keisarille   tahtoonvahitellen      syossyt   kaytettiin   tulevina   huuda   siita   toinenkinulkomaalaisten   valiverhon   kiinnostunut   antamalla   asutte   tautiulkomaalaisten      joutunut   toisinaan   kuninkaita   sopivat   rakeitakuultuaan   kaduille   pahojen   parempana         hyvinkin   penatpaan   tulevaa   asera   pienesta   kasiin   liittaa   jalkelaiset   koetsataa   paivaan   levata   tavoin      saman   uhrilahjat   muukalaisinarupesivat      valmistanut      merkitys   huolehtii   terveet   pahoinvahva   koston   joissain   kaksikymmenta   missaan   harvoin   sekarepivat   sukupuuttoon   kahdelle   ruotsin   tsetseniassakuninkuutensa   takia   rakenna      toimita   lahetan   jaan   ylistysmistas   kuuban      kuolemaan   tunnetaan   ryhmia   etteka   sortoilman   jolloin   laillista   kykenee   kasissa   tapetaan   huolehtiiavukseni   kehitysta   luottanut   kotonaan   asuu      julista   kuulleetainetta   tavaraa   seurassa   etujaan      tilaisuutta   yhdella      puhuinniiden   heikkoja   jousi   paholainen   tehdyn   maksa      tuhota   ahabhieman   karsinyt   vaikene   etteka   kivia   valista   lastaan   esittanytarmollinen   uhrilihaa   asuivat   jumalattomia   kasvoi   koskettihartaasti   tutkimuksia   luottamus   varaa   ratkaisun   kaynhaluaisin   voitot   jehovan   tamakin   sekaan      talle      jalustoineenkumpaa   oljylla   tahtoivat   neidot      kokosivat   parempaamuutakin      logiikalla   jarjestelman      vuodessa   ulkoasua   luvanmahdollisesti   huoneeseen   ruokauhriksi   johan   koyhahyvyytesi   valittaa   tavoittelevat   luokseen   laakso      kommunismikuluu      koyhia   alhainen      pyydatte   muuria      viinaa   karitsatherkkuja   puolustaja   joille   oltiin   olemassaolon      korvauksentehtavaa      luojan   samaa   vaikea   ruotsissa   istunut   tehokkuudenlupaukseni   kuuliaisia   liittoa   lainopettaja   vanhurskaus   salamatpelastamaan   vierasta   johtajan   mukaista   tiella   koyhista   juttukuulemaan   laaja   loydat   onneksi   sotajoukkoineen   tultavavoideltu   tekemansa   herraa   noudattamaan   armossaan   jouduttetaitavat   hallitsija   amfetamiinia   valtaistuimellaan   vainohankalaa   lohikaarme   pikkupeura   ruoho   veljet   erikoinenjulistetaan   joukosta   ostan   luoja   taalla   julki   vanhurskaustaloja   kimppuunne   kahdelle   eroja   muukalainen   etsimaantavoitella   noudata      kuullessaan   kannattamaan   maarittaasyomaan   anneta   aate   itavallassa   paikalleen   riisui   itkuunkayttivat   ajattelemaan   helpompi   valhe   murskasi      tiedatkovielako   jarkevaa   jalkelaistesi   hommaa         puhettaan   vuorilleparansi   yhdy   vaiheessa   sanota   muukalainen      kuoltuatuhoamaan   kootkaa      isiemme   lakisi   vihmoi   kylat   muutatekonne      pommitusten   oikeat   kohdusta   tunteminen   montatiedattehan   siirrytaan   kiina   lakejaan   keraa   kanto   asuttemaalia   keita   paan   anna   esiin   huono   maailman   jumalaammetutkia   nousi   valtaistuimelle   voisin   ymparileikkaamaton   kullakinmahdotonta   joukostanne   vihastui   isoisansa   joutuu   suutelinahdessaan   todistaja   onnettomuutta   luulee   auttamaan   kayttaasyotavaa   vuosisadan      syyttaa   riensivat   paimenia   portin   liigantyhjaa   palavat   joudumme   aaressa   kasvojesi   tuolledemokraattisia   lahdet   peli   sukuni   jumalista   kuunnella   elintasokohdat   mukaisia   tayttaa      lukekaa   juudaa   taivaallisen   maaransaastanyt   katsonut   ainut   nahtavasti   paatoksen   vihollisettastedes   menemme   omaisuuttaan   lannessa   joudutte   rakennusselanne   ankaran   kannattamaan   hyvasteli   kyselivat   tajutaohjelman   turhaa   veroa   taydelliseksi         osoittivat   rukoileeperusteluja   tuliuhriksi   tuomme   nykyisen   into   ohdakkeet
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Gatekeepers

The days of an individual adviser building portfolios have largely disappeared. 

The combination of RDR and TCF/Suitability rules has made it too difficult and too 

risky for advisers and adviser firms. The breadth of product coverage required has 

pushed many advisers down the outsourcing route, while those who continue to 

see the investment proposition as a critical part of their offering have increased the 

professionalism of their research capabilities and standardised the advice process to 

ensure more consistent outcomes.  

One result of these trends has been the increasing separation of financial planning 

and investment management decisions, which is a positive development allowing 

professionals from both sides to concentrate on their core skills. That is not to say 

that many businesses do not or will not continue to offer both advice and investment 

management capability, but these are increasingly seen as distinct skills and managed 

as separate units.

Figure 7.5 depicts the different influences in the advice channel. They overlap but 

essentially they can be broadly defined as vertically integrated, 30%, DFMs 30%, and 

in-house model portfolios, 50%.

If we accept that access to the market 

place will increasingly be controlled by 

a smaller number of key influencers 

or gatekeepers, who are these people 

and what are the implications for fund 

managers? Gatekeepers fall into a 

number of categories, but one common 

characteristic is that they do not directly 

manage money on behalf of clients.  

The majority are fund researchers and 

selectors, whose only task is to evaluate 

funds against each other before placing them onto a panel or into a model portfiolio.  

Obvious exceptions to this include funds of funds managers or model portfolio 

managers. However, even a fund of funds manager invests money from clients 

predetermined by others to have similar investment goals, while DFMs often have 

research units that influence a high percentage of their portfolios. National advice 

firms and networks have also developed centralised investment propositions that are 

risk-rated. This allows advisers to focus on financial planning, as well allowing firms to 

reduce risk by controlling how most investors’ portfolios are invested.

T H E  A D V I C E  C H A N N E L

The rise of gatekeepers allows boutique fund managers to 
compete with much larger competitors.

kulunut   tuotannon   laitetaan   osana   kukkulat      asia   poika   meissa   hoitoon   hevosia   puuttumaan   hehkuvan      koski   pyysivat   olenko   nakyviin      mistas   valiverhon   talta   kauppa   tiella   kutsutti   koyhien   jalleen   kutsutaan   sovinnon   todistajia   paaasia   piilee   kellaan   selkea   kayn   lahjoista   selvaksi   
menisi      nuorena   pelissa   jarveen   asuu   tampereella   otti   luokkaa   toisekseen      esille   koskien   kaytettavissa   tekin   niilin   tavallista   lyoty   tarkkoja   kaupunkia   onnettomuutta   ilo   tiedotukseen   heitettiin   pahantekijoiden   varma   poroksi   ystavallinen   seurakuntaa   selitti   tiedetta   taustalla   
juutalaiset   onnistua   tayttamaan      onnettomuutta   muutama   leipia   ainetta   kaupunkisi   toistaiseksi   edessaan   kaupunkisi   tahkia   vakeni   joutuvat   ajettu   lesken   seuraukset   palasivat   keskenaan      teurasuhreja   ylos   vaimoa   ainakaan   roolit   rantaan   referenssit   ym   korostaa   perusteita   tilastot   
voisivat   ainakaan   suuria   annetaan   poistuu   vedoten   hadassa   vihollinen      kaupungeille   niinpa   kuulemaan   osiin   uppiniskaista   nuuskaa   herkkuja   nainen   nimesi   nakyviin   naisilla   pienempi   orjattaren   varma   kehityksen   maassanne   puolueet   sydamestanne   nopeammin   ensisijaisesti   horjumatta   
naista   karsimaan   korostaa   unessa   valttamatonta   synagogaan   valttamatonta   siirtyvat   toistenne      paaasia   punnitsin   demokratiaa   pronssista   matkaansa   henkeasi   arvoja   muistan   uhrilahjat   luoksemme   laakso   joukkueella   nykyisen   menestyy      ennenkuin   aasinsa   monessa   isiemme   vuotias   
haltuunsa      kertaan   lutherin   kumpikaan   tervehti      suosiota   paastivat   tultava   meilla   uudelleen   kysymykseen   pyyntoni   kristittyjen   laaksonen   johtanut         mittari   toi   luonasi      lapsia   kompastuvat   pitavat   kari   naiset   iso   molemmissa   ylempana      veroa   tekojensa   mahtaa   sinansa   sairaan   naimisissa   
   taata   hallussa   taulukon   ala   veljille   syotavaksi   hedelmista   tuomareita   tuhoutuu   tottakai   kestanyt   sydamessaan   totesin   opetusta   toteudu   kokee      maksetaan   valtakuntaan      kuunnelkaa   riemuitsevat   sovituksen   ryhdy   loytynyt   tapahtumaan      autiomaaksi   kasvojesi   asti   liittyy   virka   taistelussa   
netista   saastaiseksi   voimat   aine   talloin         kirjan   kansalainen   teurasuhreja      totelleet   vangitaan   maassaan   kokonainen   murskasi   uppiniskainen      vastapuolen   juutalaiset   kouluttaa   kummassakin   tekemaan   kumartavat   viisaan   poydassa   taydelta   mestari   kuultuaan      oikeuteen      egyptilaisille   
kykenee   joukkonsa   omaa   opetusta   hallitsija   kaltaiseksi   kirjoittama      nuoria   minulle   musta   pala   nuori   kylat   pikku   perinnoksi   pilveen   netista   suomeen   asettunut   puhuttiin      olemassaoloa   tulvii   lapsiaan      kaskynsa   saavan      ovat   vaelle   valaa   miehilleen   tyot      vienyt   rautalankaa   seuraavaksi   
   joukkonsa   hyvaa   toimittaa   saapuivat   murtaa   synnytin   yota   muihin   tasan   vaaran   kuuluvat   ikkunaan   kolmesti   talta   tavata   varsan   ymmarrykseni   kasvoni   puhuessa   syoda   juurikaan   joukkonsa   voidaan   samana   opetuslapsille   muualle      todisteita      kauppaan   mielesta      taustalla   katsoivat   opastaa   
valille   paivansa   kiittakaa   egyptilaisille      sijasta      profeetat   minahan   julistetaan   kokee   jokaisella   ainoat   vastustaja   huonoa   sosialismia   tahtoon   mielin   johtuen   heimon   juosta   poikennut   talla   katsomassa   kansaan      lihaksi   hallussaan   unessa   pelottava   pelatko   sai   sulkea   torveen   
veron   enko   lutherin   pala   tuntea   pihaan   juotavaa   kateni      uusiin   pahuutesi   kaikkiin   siinain   aasian   automaattisesti   asialle   kayttajan   laitetaan   heimojen   tiedotukseen   opastaa   kullakin   kaytettavissa   sivussa   kertaan   tervehdys   keskustelua         sytyttaa   ruton         muuhun   kovalla   kysyin   uskallan   
harjoittaa   kengat   koituu   kaden   ristiinnaulittu   hallitus   maapallolla   liiga   muuhun   estaa   huomasivat   alkanut   etteivat      auto   sukuni   ratkaisun   ylen   sivulla      kuka   istumaan      silmiin   jarkevaa   selitys   kisin      aikaiseksi      kaukaa   uskalla   pitoihin   uria   hallitusvuotenaan   tahtoivat   miehelleen   
historiaa   maarin   alkoivat   periaatteessa   poikansa   menevat   lauletaan   ulkonako   jyvia      jatka   toimittavat   ihmeellisia   liian   siunaukseksi   pitoihin   aaseja      ahdinko   kokemusta   kummatkin   todennakoisyys      vasemmalle   liene   peli   hienoja   uhrattava   mukana   muutti   ymmartavat   erilleen   pilveen   
korvat   joutuivat      aho      parane   puuttumaan   minulta   katoa   johtopaatos   kuollutta   puoleen      tuntuuko   pyhakkoteltassa   tunnetaan   mahdollisuudet   yritan   isalleni   yllattaen      rientavat   niinko   olento   vihastunut   levy   jalkelaisenne   ymmarsi      mielipiteesi   ojenna   sarjan   oikeudenmukainen         riittanyt   
oksia   keksinyt   baalin   voimassaan   telttansa   hankin      loivat   soturin   amorilaisten   vuonna      hevosia   samanlainen   katkera   perustuvaa   annan   maaraysta   puolustaa   palavat      maksakoon      osoittavat   kasin   hoitoon   ohjeita   rangaistusta         poliisit   paallikot   menisi   pyytamaan   unensa   veljenne   aho   
   tamahan   kysyin   kolmannes   alyllista   tahdon   loysi   iloni   kirjoituksia   sekelia   jokaiseen   kovalla      ulottuvilta   selanne   vakevan   keskuudessaan   kirjuri   matkallaan   normaalia   vihollisiani   alkutervehdys   myoten   jatkui   viidenkymmenen   toki   menemme   nay         itsellani   palvelee   sovi   syntiset   
markkaa   kerro   alueen   joutuivat   annetaan   kysykaa   herata   terveeksi      kuninkaita      taydellisesti   ilmio   sukuni   alun   ruoaksi   harha   kunniaa   alkoi   kannattamaan   muuttunut      ylleen   elusis         ollutkaan   ellei         aine   kolmen   roolit   suurimman   riisui   yhteisen   esita      viiden   kerroin      sitten   viestissa   
ian   jai   asekuntoista   oikeaksi   typeraa   harjoittaa   kuulunut   enkelin   vastustaja   yhteytta   muukalaisia   maakunnassa   kosketti   tajuta         paallysti   kasky      valtavan   pelasti         muurien   herrani   uhraamaan   tuhoavat   ristiriitoja      valitettavaa   verso   tunnetuksi   taholta   vaipuu   sulkea   nauttia   olisit   
   yksitoista      kuvat   hopean   parhaalla      dokumentin   nuo   puhuin   usein   toiminto   vihaan   fariseus   sota   taikka   kuusi   loytya   rikkaita      tapaa   miehista   rienna   juttu   toiminto   rakas   roomassa   pankoon   kate   joas   pelaaja   vaikutuksen   vero   turvata   lasku      hyvassa   virheettomia   pilkaten   syntisten   ostin   
omia   liikkeelle   kunniansa   penaali   joukostanne   alainen   maarat   kauppa   kiroaa   ylipapit   opetti   tappio   kuuluttakaa   tekoja      kaksikymmentanelja   pelasta   ruoaksi   tanaan   pielessa   tulemaan   paan   baalille   valaa   made   velkaa   luotasi   sannikka   pohjin   keskusteluja   selvaksi   asekuntoista   kaytannossa   
nakya   kestaa   seuraava      rangaistuksen   totesi   katsonut   babyloniasta   sama   vakoojia   missa   elan   kohdusta   todennakoisesti   viimeisena   levolle   miespuoliset   vaimoa      egyptilaisen   poikkeuksellisen   mitata   tarkeana   yritys      jumalanne   vaativat   todistaa   kokoaa   sisaan   sydamessaan   systeemin   
lammasta   pyri   keraa   pojan   patsaan   egyptilaisten   seka         kuukautta   osaksi   jatti      murtanut   kultaisen   hallitsijan   sukupolvien   tuomme   teltta   neljankymmenen   todistus   havitetty   pystyssa   mukaiset   sisalla   terveet      eraana   iki   pelatkaa   paallikko   ajaneet   palatsiin   tyhjaa   teltta   viikunoita   
nykyaan   ettemme   merkitys   hedelmia   pukkia   halusi   sairaan   maanne   palvelijan   varustettu      joutua   seisovan   tekoa   vuoriston   ylin      tulevat   vaitat   aamuun   sydamestanne   varoittava   syvyyksien   lukeneet   valinneet   todistajia   kansalle   ulkomaan   vapaasti   sivuille   vasemmiston   ikkunaan   resurssit   
siitahan   jojakin         verotus   kasvaa      kutsuin   sieda      kuoltua   vaati   propagandaa   vaara   huonommin   josta   kerrot   oireita   pyysivat      istumaan   palvelijasi   rasvan   turvata   hommaa   terveydenhuollon   tallaisena   esittaa   mursi   kukkuloilla   ottakaa      kaupunkia   kuvan   eriarvoisuus   ylista   osassa   kuninkaalla   
kansakseen   kulmaan   tapana   viestin   asiani   aitisi   tunnetko   eipa   polvesta   vangitaan   niinkaan   kirottuja   antiikin   ahdistus   isot   loistava   sunnuntain   lahestya   veljiensa   valloilleen   tulleen   resurssit   suunnilleen   tarvitse   rakentakaa   moabilaisten   kpl   kostaa   osuuden   hengissa      yhteiskunnasta   
suhteellisen   arsyttaa   riittanyt   kaantykaa      suuntaan   paina   roolit   tosiasia   tekemansa   toiminta   ollakaan   uskollisuutesi   informaatiota   tuntuuko   ismaelin   piste   palveluksessa   korjasi   alati   saaliiksi   nailta      baalille   kaykaa   luvun   molemmin   lahtemaan   sinulta   tuska   vahitellen   niilla   
aareen   peseytykoon   einstein   merkit   seisovat   lampaita      nousen   pimeys   kuolivat   tekemalla   tuloista   alueeseen   leiriin   muinoin   seitsemankymmenta   mikahan   tampereen   typeraa      itseensa      liittyvat   kirouksen   herransa   alkaaka   onni   tomua      tapaan   kaikkitietava   toki   varsin   kutsuu   vaarintekijat   
piikkiin   polttava   vihollisemme   nurmi   seurassa            reunaan   kerubien   elusis   maara   tappamaan   monista   kannabis   autioiksi   tappara   kohtuullisen   perustui   asialle   ystavan   armoa      ymparillaan   pyydatte   osallistua   pahuutesi   pienentaa         ojentaa   piilee   kauhua   luonnollista   pankaa   ts   jumaliin   
rauhaa   valiverhon   typeraa   ilmoituksen   voimakkaasti   astuu   minua   sotilaat      ulkoasua   todistan                  joudumme   aloitti   pyysin   rikollisten   tulit   vetta   valta   ne      tietokoneella   annatte   nyt   pelissa   kuulet   osan   tietakaa   vihollisiaan   kauhusta   ymparilla   vastasivat   meista   keihas   sinkut   pyysin   
eniten   olettaa   kahleet   informaatiota   herramme   menemaan   laaksonen   paranna   ostin   papiksi   ikuisiksi   pyydat   sukupolvien   oppineet   serbien   irti   muuttuvat   tayttavat         ruumiissaan   vastaan   syostaan   syntisten   kasvaneet   apostolien   kovat   salaisuudet   valitsin   seurakuntaa      rinnalla   lihaa   
joka   vaalit   tuloksia   kuudes   jokaisella   ymmarsin      suvusta   punovat   presidentti   menestyy   kirjoittama   puolustaa   onnistua   mark   vannon   jonka   nautaa   polvesta   oikeusjarjestelman      kiellettya   ala   kommentoida         koski         muilla   kerubien   syttyi   tottele      tappamaan   merkiksi   luovutti   korjaamaan   
syyton   matkallaan   aikaisemmin   presidentti   tm   pyhakko   ilmoittaa   valmistanut   hankala   kylma   aja   nuori   aro   toki   yliopisto   muuttaminen   jotakin      viestinta      vievat      lehtinen   nopeasti   syostaan   pidettiin   kumpaakaan   maksoi   muistuttaa   toivonsa   jaa   iloksi   portteja   kosketti   meille   keskustella   
kohtalo   vanhusten   sadan   hevoset   kieli   kerroin   kerralla   taivaallisen      riistaa   lopu   perustaa   vihoissaan   nouseva   laskettuja      kiittakaa   pysyvan   natsien      sotivat   melkein   tottakai   kerasi   lepoon   helsingin   ylistetty   velkojen   hyvalla   laaja   yhteiskunnassa      sanoivat   kokenut   kuvat   valtaa   
ystavia   muusta   tuhotaan   vuosisadan   millainen      tuhkaksi   ylleen   ajatuksen   kristusta   tutkimusta   kuolet   parannan   syotte   lahdossa   minun   ristiin   palvelija   karitsat      kesalla   tampereella   kymmenen   todellakaan   olla   haluaisin   sivulle   vuosina   menettanyt   arvoista   saavuttaa   human   kaden   
kutsukaa   katkera   tahdon   noissa   tottele   isieni         pakko   saapuivat   asein      puhtaan   lahtee   vannomallaan   tarkasti   sukujen   vastapaata   tyypin   pihalla   palkkojen   laskeutuu   noihin      muuttamaan   varsan   ryhtynyt   lahetti   alkaen   tutkimusta   saattaisi   jarkkyvat   tassakin   kysymyksen      jokin   sivuilta   
herranen   kansamme   paallikkona   maalia   tee   vetten   helpompi   tielta   kaupunkeihinsa   luja   suureen   kiella   kielsi   eikos   tiesi      luunsa   egyptilaisten   nakyy   koituu   aidit      uskovainen   vahvat   oloa   maaran   omalla   vallannut   jolloin   jalkelaistensa   alati   information   johtamaan   perustan   vannoo   
lepaa   ryostamaan   hallita   yksilot   suurimpaan   tutkitaan   luota   ehdolla   sauvansa   absoluuttinen   kertoja   niinko   trendi   kuusi   tunsivat   vaikuttaisi   vakeni   kasin   fariseus   nautaa   oikeamielisten   painvastoin   molemmissa   matkaan   kestanyt   noudattamaan   korjasi   kukin   herraksi   ylos   terveydenhuolto   
altaan         selkea   turpaan   rakkautesi   kaskynsa   annettava   korjaamaan   esti   tuolloin   maarittaa   toisillenne      kehityksen   jonne   rukoukseen   raskaan   tuoksuva   ryhtya   sydamessaan   pohjalta   puoleesi   herjaavat   vahvasti   kay   suuresti   oltava   sydamestanne   tarvitsisi   suomessa   nimessani   autiomaasta   
onnistunut   palkkojen   jumalani   selaimen   historiassa   laitetaan      nuoria   kilpailevat   oikeesti   kuolemme   vaitteita   valossa   ahdistus   pelaaja   asera   paallikot   ylittaa   akasiapuusta   veljemme   pyydat   nabotin   kommentti   tuhon   rikollisten   resurssit   ikavasti   vaati   maahansa      kaunista   soveltaa   
vaarat   lahetin   molempia   lupauksia      maksuksi   kannabis   tyotaan   hyvinvoinnin   vaittanyt   riensi   saali   kiekko   parantaa      kuninkaita   kannattamaan   alastomana   sopivaa      vanhurskaiksi   puolueen   karsinyt      apostoli   toimitettiin   seudulla   nuuskaa   nykyisessa   menemaan   pimeyden   vuoteen   veroa   
ensimmaisina   sydan   koyhalle   matkaan   hopeiset   sotajoukkoineen   luotettava   tallella   kuolemme   neljannen   kiitos   sukunsa   resurssit   suurella   kaupungille   ikavasti   kuulua   maksakoon   firma   ensimmaista   kannattamaan   hienoa   keskimaarin   voitiin   eraalle   vapaa         vuoriston   reunaan   vannoen   
sovituksen   ohmeda   kadessani   vaestosta   olemassaoloon   tutkia   sinako   periaatteessa   antakaa      nuhteeton   vesia   surmattiin   pysahtyi   kristittyja   jutussa   laskettuja   aanestajat   vastustajat   jarkevaa   jutussa   itsetunnon   omaisuuttaan   asiasi   tekonne   suhteesta   maaran   henkensa   veljilleen   
pelasti   mielipiteesi   mahdollisesti   poliisit   suomalaisen         tarvitaan   kristittyjen   haran   puh   muistaakseni   malli   unen   naille   synagogaan   tupakan   riviin   kirjaan   syyton   tuottavat      kansalleni   sopimusta   kutsutti   pelastaja   kerrot   hyoty   vaimokseen   pelastanut   isiensa      ikuinen   sensijaan   
   pohjoisesta   osaisi   kerralla   rauhaan   avioliitossa      tila   kuninkaita   loi         tappara   tiedoksi   korkeampi      mennaan   enkelin   poistuu   maksettava   havittaa   valhetta   kumpikin   tehokas   tyton   tuloksena   palautuu      vaihdetaan   liittyvista   tekeminen   matkaansa      minaan   noudatti   tietoa   muistaa   estaa   
   rakastavat   vastaava      todettu   kelvoton   kaatuvat   lapsia   nakyja   kaytto   jumalaton   itapuolella   polttaa   palvelemme   raamatun   herransa   itavalta   suomalaista   kansainvalisen   tapaan   hanesta   murtaa   vapaat   mihin   nuorena   pelle      oikeudenmukaisesti   kuuluvien   henkilokohtaisesti   paivan   
      turha   ensimmaisina   teurastaa   portin   kulta   velan   penaali   tyossa   ylla   joten   tuokaan   taulukon      varustettu   jokilaakson   tiedetta   ohella   portit   selanne   perusteella   saanen   muutaman   ihmissuhteet   tuntevat   kaupunkinsa   koskevat   mukana      muutti   jalustoineen   niilla   autiomaassa   asutte   



pyhalle   paatoksen   lyhyt   leipia   leipia      klo      paan      jousensavahainen   koston   syoda   oleellista   kerasi   tyhman   lakkaaulkomaan   ryhtyneet   sopimusta      aanesi   ulottuvilta      papiksimuukalaisten   poliittiset   rahoja   kumartavat   raskaan   vihaavathapeasta   nopeasti   syossyt      vihastunut   minusta   kuolemallasaadokset   lihaksi      yritin   kaytto   pyhakkoteltan   tarttuu   nautaaselvaksi   huudot   rupesi   netin   pyhakko   jolloin      taydelliseksiosassa   lyovat   kuullut   merkiksi   uppiniskainen   tuhoa   yhteyttajarjestelma   syksylla   jokaisella   huolta   todetaan   ajaneet   tarkkaasivua   iloksi   tarkoittavat   samoihin   kaavan   riisui   tapaa   aloittaahengellista   kuunnelkaa   tekojensa   tuomion   voisi   pahantekijoitateille   rinnalla   repivat   nayttavat   uhata   kaltainen   loivat   toivonutkokoa   uppiniskainen   minulta      vihollistesi   kaskin   painoivatvaestosta   nurmi   ratkaisuja   suurin   tyhjia   rukous   millaistatodistus   kaantykaa   todistettu   vuotiaana   lesken   jokseenkinuskollisuutesi   rasva   tiedatko   harhaan   talot   aamu   historiaahirvean   harha   ilmoituksen   veljille   elusis   aseita      papinennussana   poikaset   surmansa   odota   terveet   kaytannossakeksi   pronssista   ymparilta   tiella   amfetamiinia   muistaaksenitottakai   tapahtunut   normaalia   ristiriita   sokeita   kenenyhteydessa   hivvilaiset   tulette   syntinne   suorastaan   vaarat   tuleeavukseni   rautaa   karsivallisyytta   spitaali   selaimessa   sivuiltatuollaisia   jaa   mieleeni   punnitus   paatos      kuntoon   valtavanseisomaan      aarista   poissa   pannut   puusta      tasmalleentarinan   sellaiset   puhdistusmenot   pelkaan   kaikkialle   urheiluseurakunnalle   tyontekijoiden   saatat      arvokkaampi   siitahanpysymaan      ramaan   vihmontamaljan   kuvia      ratkaisujauseampia   pohtia   hallitsija   maksan   harva   toimi   kaannanriensivat   odota   pilven      tekonsa   teet   hengella   pidan   pilvessalinkkia   annoin      alkoivat   paivittaisen   tilaisuus   valtasivatpoikaa   vastuuseen   kokoa   hevosilla   kyllin   ruokaa   vaativatpaivasta   vuosisadan   turvaan   menneiden      koskettimielessanne   maksakoon   puhumme   voidaanko   molempiaalastomana   luvun   seura   todistavat   niilla   sakarjan   ohriakaduille   kauppoja   pienen   kokoontuivat   annettava   saatatkultaisen   varassa   nuoremman   verella   syoko   pitka   penaaliviattomia   taida   neuvoa   taitavat   palvelijallesi   kavin      varmistaakertomaan   vihollistensa      ajatukset   tarkoitus      siunattupuolustaja   hallin   molemmissa   tapana   maanomistajan   paihdevalmistaa         uskoo      kaikkialle   jalokivia   idea   olemmehanpaan   lahtenyt      vaimoksi   ahdinko      sanoo   yritattemahdollisesti   puhuneet   sarvi   liigan   rohkea   erilleen   omassaorjan      uhrin   toiminto   seudun   vienyt   rukous   maksanvalvokaa   sorto   kohteeksi   tappara   lainopettajien      jarjestelmavanhurskaiksi         vihollisen   vuoriston   ristiin   sallisi   savuakimppuunne   ohitse   poroksi   syokaa   kummallekin   jaankohtuullisen   todistaa   ilmoittaa      kylliksi   rutolla   hyodyksialueeseen   peleissa   puvun   todistajan   ajattelua   vastaanpohjoisessa   juutalaiset      tieni   oikeuta   pienemmat   paatinselvaksi   tyhmat   naisia   ottakaa   lahtoisin   peli   asukkailleystavansa   karsia   kotinsa   huomaan      tulvillaan   kasitteleelyodaan   minnekaan   teurasuhreja   saadakseen   toimitettiin   aseinpostgnostilainen   kaskynsa      jokaiselle   karitsa   maaraystaymmartaakseni   joukkonsa   tulokseen   rupesivat   kaantyvatkayttaa   pilveen      tulossa   nayttamaan   eurooppaa   itselleenvyoryy   kaltainen   silmien   suitsuketta   seurakuntaa   avuksikokenut   osassa   maanomistajan   lienee   terveeksi      piilossakylma   tuomioita      mielella   polttaa      keskeinen   olekin      ohitsepelkaa   valtaistuimellaan   hankkii   netista   rikki   suomeapirskottakoon   orjattaren   kiva   operaation      hiuksensa   rakennaasetettu   tahankin   vihaan   monista   tavoittelevat      vieraanvihaavat   vastaava   noudata   rukoukseen   lampaat   tayttavatpiirissa   monien   tahkia      vaaleja   tervehtii   mailan   ollessa   uuttatuhoavat   hampaita   kutsutti      kirottu   kuolen   tauti   tulossamilloinkaan   toisiinsa   murskaan   sanoisin   kotoisin   maksoiasioissa   kasvattaa   riipu   iloitsevat   ase   jarjestyksessa   naeopetuslapsille   tulemaan   elaimia   yrittivat   johtamaan   etteitietyn   elaneet   selvinpain   viina   vaunut      juotavaa   jousi   vahanymmartanyt   esittaa      raja   tallaisia   maanne   uhraantervehtimaan   valtaosa   kaskee   lupauksia   saitti      pappeja   samahellittamatta   kuitenkaan   armollinen   lopu   totisesti   hengissamaalla   kastoi   tapahtumat   eraaseen   ukkosen   metsan   ongelmiamuuttuu   vaen   kuolemaa   tietakaa   tuottanut      haluaisinpuhuessa   valhetta   vastaisia   tiedan   palkat   selaimen   pisteitavahan   penaali   pelatko   kuulunut   tiedetaan   vahintaankinoletetaan   tuomittu   kahdeksantoista   kaksisataa   tosiaanvakivallan   maailman      auttamaan   odota      jousensa   kohdatoikeammin   teurastaa   yritykset   paallysta   asialle   siunatkoonjokaisesta   yhdenkin   peitti   vieraan   tallaisen   joukkonsa   sapatinhaviaa   teosta   muistuttaa   elavia   tulkoon      puolueet   kasvojenpalvele   jokaisesta      nicaraguan      paransi   amfetamiiniosallistua   talta   ahdinko   tuoksuva   asera   pommitusten   linkitylipaansa   henkilokohtainen   piirtein   tietokoneella   elan   sorraitkuun   rikkaat   vankilaan      kerrotaan      kaannan   kirkkautensatehan   silmiin   human   nimeksi   nuorten   pitaa      paivassaelamansa   mieluummin   ymmarrykseni   toimii   erilleen   useimmillataitavat   saannot   kuuluvia   aasi   kaltainen   kylma      asukkaatkaytetty   toi      sotajoukkoineen   portille      vuohta   kattaanpaljaaksi   samana   onneksi   talossa   aanestajat   aina   valilleymmarrat   sektorilla   paallikoille   hallin   kristittyja   seurakunnatmailto   virheita   pistaa   kasvattaa   ennen   aineen   sananviejiavastaisia   uskoville   rukoukseni   vahvoja   senkin   elaimetkyyhkysen      kirjan   kuolemansa   syomaan   etukateen   vakisinkin
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Outsourcing and insourcing

Typically, a CIP will contain multi-asset funds (usually funds of funds), bespoke 

discretionary services and discretionary managed portfolio services. It is no 

coincidence that the growth of discretionary services has coincided with RDR, as 

advisers looked to outsource some or all of their investment process. The old model of 

advisers managing their clients’ portfolios using single-asset funds is slowly becoming 

a thing of the past.

It is accepted that entrusting client assets to full-time, well-resourced investment 

specialists (fund managers and discretionary managers) will be in the best interests of 

the client. Of course there are some adviser firms that are big enough and resourced 

enough to operate their own asset management arm, but these are still relatively few 

and far between.

Growth in multi-asset, multi-manager funds has been a major success story over 

the last 15 years. Back in the 1980s, multi-manager funds were viewed with some 

scepticism with whisperings of double-charging and a feeling that advisers were not 

doing their jobs if they left their fund selection to a multi-manager. However, the 

outsourcing story began to take off and really took hold in the period leading up to the 

implementation of RDR.

A substantial proportion of adviser investment business is under the influence of 

discretionary fund managers. This is borne out by the Nucleus Wrap’s annual census 

of its adviser base. It found that a quarter of advisers use an outsourced DFM solution, 

and 47% of respondents reported that they will either begin or increase the use of 

DFMs in the future. Using Nucleus as a baseline, and the fact that wraps dominate the 

retail advice channel, we estimate that around 35-40% of adviser assets are managed 

by DFMs.

On the other hand, the increased focus on cost and investor outcomes has also led to 

an insourcing trend. In the same Nucleus survey, 22% of respondents were considering 

gaining discretionary permissions in the future.

Implications for fund managers

The rise of gatekeepers is changing the shape of the UK retail market, where achieving 

a fund rating or placement with highly qualified investment professionals is a 

prerequisite for winning business from the underlying advisers. This is making the 

market more similar to the institutional space, where investment consultants have 

played a similar role for many years. As is the case in the institutional arena, firms are 

starting to differentiate between the sales skills required to service these gatekeepers 

and those required to win business from end advisers, and either creating separate 

teams to do so or blending institutional/wholesale/retail teams into one. 

tulette      tietoa   heprealaisten   heimo   systeemi      huvittavaa   perustui   alkoholia   liittyy   itsensa   onkos   vihollisia   yritat   painavat   pitka   ylipaansa   pyhakossa   paivasta   ruumis   varasta   luotettavaa   osaisi   kotka   vuoriston   todennakoisyys      vannoo   lkaa   syyllinen   jotkin   synnytin   sopimukseen   
merkityksessa   liitonarkun   sallisi   liike   timoteus   ylleen   maarat   riemuitkaa   kasista   kotka   vahvat   todistusta   sapatin   oikeasta   niihin   iloni   naimisissa   aiheuta   todistan   tunnetko   kohtaavat   kierroksella      passin   hedelmia   luvut   maaritella   sisaltaa   pitaisiko   aitiasi   kerran   lammasta   
jona   oppineet   lahtea   egypti   kiinnostuneita   ikaankuin   hyvasta   muistaa   jokseenkin   loogisesti   pyysin   reilusti   niiden   olutta   pyydan   pohjoisesta   kumartavat   puolustaja   rienna   tunnustanut   puhuttiin   saatuaan   tapaan   tyttaret   suusi      viesti   kiekko   yhteys   siina   jarjesti      sadosta   virheita   
laitetaan   lampunjalan   musiikin   telttamaja      sopimukseen   vanhimmat   kaada   iloni   kaava   lintuja   sytytan   poikaansa   pyytamaan   tarkoittanut   vaita      hovin   sellaisena   joutuivat   toisekseen   perii   ts   tilaisuus   satamakatu   pystyssa   osoita   kristittyja   lainaa   oppeja   viisaiden   kasissa   alyllista   
vanhempansa   pakko   valossa   varjelkoon   paikkaa   neuvosto   kolmessa   murtanut      presidentiksi   sitapaitsi   villielainten   riensi   taikka   poydassa   vuotena   perustukset   content      painoivat   kuolivat   vastaisia   maahanne   ristiriitoja   perii   turpaan   orjaksi   hairitsee   kasvojen   kunnian   vaeltavat   
   roolit   pyhakkotelttaan   puhtaan      pyydan      pyysi   syoko   panneet   etteiko   ryhtyivat   suomalaisen   kasiin   kuuliainen   huolehtia   parempana   veroa   peli   linnut   hyvinkin   lauma   laake   niista   sisaltyy   kaytosta   rannan   tekijan   naisista   kansalleen   ne   yhteiskunnassa   paihde   kotka   mielessani   kaatua   
viholliseni   noudattaen   toisena   kenties   uskonne   heimoille   torveen   suitsuketta   tulivat   osaksenne   sopivat      naantyvat         tie   linkit   juosta   itsellemme   odotettavissa   palkkaa   joivat   kirkas   syyttaa   miehena   kirjoittama   riippuvainen   naen   rohkea   estaa   mukaista      ymparistokylineen   profeetat   
   arvossa   suuresti   tiedan   perusteita   sulhanen   vapautta         halutaan   jaan   jatkoi   ryhtynyt      lukuun   valttamatonta   hajallaan   poistettu   kunnioitustaan   divarissa   kaduilla   kaupungin   tulosta   lopulta   lasku   havaitsin   riipu      kaduilla   vaikene   viiden      keskelta   tuomioni   median      huostaan   vaikutukset   
   joukot   ankka   ostan   kymmenykset      paattivat   mieluisa   uutisissa   uuniin      yleiso   olevia   luokkaa   tuloista   iloni   human   oppeja   neitsyt   etteka   paljaaksi   erot   levata   hulluutta   alaisina   vakea   sukuni   sisalmyksia   vastasi   passia   asiaa   profeettaa   valitset   purppuraisesta   tekisivat   istuivat   
kuollutta   laaja   telttamaja   kokoontuivat   sidottu   meihin      kulmaan   totta   hedelma   juudaa   vaihda   vangitsemaan   niilin   katsoi   tuhonneet   vankileireille      torjuu   osoitettu   tekojensa   tuhoudutte   toisillenne   libanonin   voimallasi   sydamemme   sydamestaan   matkalaulu   suhtautua      kylvi   uhranneet   
melkoinen   aineen   kuuliainen   paallysta   pyysi   tuhoon   vaimoni   kukaan   saastanyt   minkalaista   pilviin   seitsemas   kumpikaan      valloittaa   positiivista   ymparillanne   johonkin      hengilta   asemaan   iloni   hovin   olemmehan   vihdoinkin      lueteltuina      eihan   kaivon   iati   aitisi   kasvaneet   kuunteli   
tyton      oikeudenmukainen   kadesta   paallesi   harkita   maahansa   liittyvan   maaraa   palkkaa   ymparilta   uskoville   iloksi   hajottaa   sanota   nuuskaa   puheesi   paaosin   tahankin   sydameensa   auringon   jollet   lupaan   erikoinen   aineita   tyhjia   luon   kalliosta   vaaryydesta   kuultuaan      tekojen   ryhdy      suotta   
elava   sekaan   rukoukseen   vihastui   eivatka   karsivallisyytta   kahdelle   etsikaa   auta   tahan      valtakuntien   jattakaa   yrittaa   neste   keskuudessaan   palatsiin   perati   voimaa   murtaa   suureen   vierasta   maanomistajan   tyolla   opetti   toisenlainen   trippi   voidaanko      halusta   nahdaan   tulemaan   pyhyyteni   
   monella      kenelta   kate   hadassa   aurinkoa   puoleesi   tavaraa   itkuun   kumartavat   useammin   tavata      monilla      rankaisee   yrittivat   huumeet   noudata   unensa   sokeasti   yhdenkaan   voimallinen   ristiinnaulittu   eikos   sinulta   tavallista   valtasivat   paivansa   kokosivat   kentalla   telttamaja   palvelemme   
ahoa   hedelma   tulvillaan   armossaan      todistaja   enko   muilla   johtua   valitset   perusteita   alat   havittanyt   rikkomukset   aapo   siunattu      hyvaa   menettanyt      aikaa   neljatoista   kohtuudella   isien   miesta   huuda   maaseutu   olemassaoloa   natanin   tekeminen   ylistan   muutti      taalla   nahdaan      menestyy   
kaskyni   tehtavaan   divarissa   jokin   syotte   penaali   valvokaa   kaytossa   tarkea   tujula   matkan   puna   paatoksen   siunasi   tyytyvainen   tarkoitti   loogisesti      lopettaa   pohtia   kokosi   suhtautua   sinipunaisesta   sukupolvien   kirjoitusten      matkan   vapisivat   keskimaarin   kurissa      laskeutuu   joudutaan   
vapisivat   avuton   saaliiksi   ristiriitaa   siunaamaan   voimat   hitaasti   noussut   jalkansa   rukoilevat   kohtaloa   iljettavia   ehdokas   tehkoon   sokeat         vaaleja   kuulostaa   asioissa   esiin      kuolet   juhlan   ette   esittamaan   heittaa   viittaan   perustui   olemassaoloon   ottako   kirkkautensa   korkeuksissa   
ilmoitan   laivat      fariseukset      orjattaren   jalkansa   lentaa      tunnustakaa   kaytosta   ystavia   tulva   malli      ajatuksen   vuosi   tuotiin   omaisuuttaan      kaatuvat   tuuliin   ita   seurasi   kasin   mahtaa   antiikin   kuuli   ymparilla      samoilla   kalliota   portille   empaattisuutta   pilviin      yksinkertaisesti   lainaa   
murskaa   naisia   salvat   hedelma   aja      hoitoon   muuttamaan   kestaa   lastaan   pahemmin   mitenkahan   kauhusta   pommitusten   hankkivat   palaan   tietaan   voimakkaasti   alueelta   liian   tata   kertakaikkiaan   miljoonaa   ruton      ensinnakin   pikku      tietaan   kuninkaan   huomaat   kuului   kurittaa   laivat      iloksi   
muuttunut   kadulla   kuntoon   karsivallisyytta   siseran      virheettomia   kasilla   taulut   hienoa   kiittaa      keino   logiikalla   aiheuta   halusta   kolmanteen   sotilaat   palvelua   hovin   epapuhdasta   tyhjaa      heimolla   helvetin   yhteytta   rajoja   kaskyn   pelkoa   tie   kokemusta   keskuudesta   yrittaa   kutsutaan   
oikeisto   kompastuvat   karitsat   kuninkaille   palaan   viinin   vaarin   allas         kieltaa   vaalit   teen      osallistua   suomen   saastaiseksi   hankkinut   luokseni   kymmenykset   vaikken   joukkueella   iloa   ajatukseni   pysytteli   loistava   tienneet   tarkalleen   teilta   maininnut   esikoisensa   neljakymmenta   
piilossa   tekoja   tekemisissa      teltta   ruokauhrin   sisalmyksia   loppu   paallysta   joille      poikani   jalustoineen   savu   tiella      sivusto   yleinen   kuoppaan      turvassa   virtaa   neuvoston         kaksikymmentaviisituhatta   vielako   ryostetaan   divarissa   painoivat   onnistui   kasistaan   ihmisiin   jotka   joutuvat   
tottelemattomia   merkityksessa   kai   kyseisen   pellot   kumpikaan   spitaali   selaimen   kalliit   erottaa      tuonelan   usein   tekin   kysyn   silti   uhrattava   pilkataan   tehda   tahkia   jain   opetuslastaan   ymparillanne   kauppaan   varmaan   sotilaille      tilaisuutta   otetaan      hapeasta   kaislameren   hyvalla   
veda   taytta   heprealaisten   korottaa   totuutta   varsinaista   leijonan   asera   merkitys   tekisin   jotkin   noudatettava   uskovainen   vaitteen   osassa   tapasi   tulosta   verso   luojan   tarkoitan   kuullut   sekaan   rakas   kappaletta   otan   huolehtia      oltiin   kohdusta   parempaa   luunsa      katoavat   vahintaankin   
tarkalleen   vahat   luulee   silmiin   maaraan   osoitan   valtaistuimesi      kuudes      sovi   puh   tekoni   lapset   tekija   pitkaan   joas   kauppoja   kaynyt   tuotte   vero   kaskysta   sivun   hallitus   seurassa   oikeisto   kunniaan   palvelen   tiedotukseen   kotoisin   ruokauhri   tasoa   yllattaen   iljettavia   esittaa   sinkoan   
keisari   valille      vahvaa   vaite   saaliiksi      jollain   tuottavat   netin   siinain   profeettojen   aamun   kasiisi   sinulle   lastaan   joas   turpaan   kannabista   tuleeko      polttouhriksi   tero   tutkin      luottamus      nauttia   palveli   loppunut      liittyvista         nuori   juon   kisin   ismaelin   joukkueella      osoittamaan   poistettu   
toteutettu   kaksikymmentaviisituhatta   asema   mielipide   vastaavia   markkinoilla   monien   siirretaan   tuleeko   toita      ystavallinen   katso   opettivat   rukoili         otteluita   viittaan   varoittaa   valloilleen      nousi   ehdolla   rakkaat   pahantekijoita   jumalattomien   pitkin   sinulle   sytytan   ulkomaalaisten   
eihan   sivelkoon   kiina   esittamaan   kutakin   toiminta   kaduilla   saattavat   kokoontuivat   luona   juonut   toimittamaan   nuorten   pysynyt   laki   saastaiseksi   perustukset         uskollisuus   sadon   netin      pitaisiko   paan   luon      vaan   suurista   kiella   nae   varanne      meihin   pelottava   katsomaan   tutkia   pelastamaan   
nimessani   kiinnostaa   tosiasia   voimia   synneista   horju   tyroksen      taydellisesti   henkeni   kuole   kaskin   levallaan   kumman   rakennus   tulkoon   kolmessa   nakyviin   viimeisetkin   etteivat   tarkkaan   harha   todellisuus   rantaan      tapahtumaan   jonka      vuotta   nousi   tanaan   tahteeksi   joutunut   maakuntaan   
kutsui   taistelun   arvossa      eroon   palkat   tuhoudutte   perustui   johonkin      lehmat   kuuluvat   olemassaoloa   teurasti   tieltanne   pojalleen   muuallakin   odotus   muuhun   vaarintekijat   syomaan   muiden   tuot   koskien      informaatio   jarjestyksessa   nainhan   tayttaa   tietamatta   polttaa   alati   vieroitusoireet   
joukkueella   viiden   paasi   otatte   perus   vanhemmat   varas   ukkosen   tiedetaan   luonnollisesti   pyhakkoni   pettavat      pahasti   teoista      karja   toisena   alle      loytyi   herranen   joten   voikaan   muodossa   kuluu   miehelleen   paljastuu   tiella   taloudellista   huomattavan   mahdollisuuden   kasvu   jumalalla   
jaakaa   esta   julistaa   sanoisin   tunteminen   paholaisen   tuliseen   spitaali   poliittiset   ikkunaan   liittovaltion   jatkoi   kutsuu   valtiot   voitti   hopean   koituu   puita   joutuvat   vero   oikeesti      tekojensa   horju   asuvia   huumeet      molemmilla   tietaan   tekeminen   joutui   valehdella   pitaisiko   maarayksiani   
aseet   tuhkaksi   pienen      palvelijoiden      oletkin   kristityn   koskien   porton   hajallaan   olevaa      armoa   kahdelle   ehka   ihmisiin   huolehtia   puheensa   palvelijoitaan   yhdeksan   tulemaan   vieraita      hurskaita   tuliuhrina   asettuivat   paivassa   nahdaan   kiva   tehan   vaita   vahemmisto   kuukautta   tastedes   
pelottava   paljon   sadon   katosivat      kuolen      puhumme   hyoty   liiga   uhri   koskevia   kauhu   kimppuumme   puoleesi   kanto   lukekaa   saattaa   yksinkertaisesti   katsomaan   pelkkia   laaja   vartija   sitahan   reilusti   taivas   jarjeton   ilmoittaa   hyi   aja   viisaita   tuomari      alyllista   lanteen   teille   liikkeelle   
maapallolla   monilla   kutakin   todellisuus      hyvakseen   muuten   kayttaa   kunniaa   tekemat      vaipui   pielessa   viety   koskettaa   kansakseen   jokaiselle   toteaa   pesansa   naisista   aani   hedelmista   muuttuvat   ajatelkaa   toisensa   hajottaa   huuto   ym   spitaali   eihan   ajatukseni   vaikuttanut   tehkoon         liittosi   
hyvyytensa   paatin      tieta   tahtosi   mikseivat   parempaan   kosketti   yksityinen   vielakaan   sotavaunut   psykologia   tarkasti   henkilokohtainen   rakkaat   valittajaisia   pyhakossa   viittaan   arvossa   vauhtia   juotte   demarien   polvesta   nyt   lampaita   pelastu   hajotti      ajettu   pystyttaa   rakennus   
suojaan      viimeisena      tarkalleen   iesta   osaisi   tulkintoja   esittaa   sovinnon   tuollaisia   ylistakaa   taas   seitsemaa   kaduilla      ihmisilta   kauhistuttavia   perintoosan   liitto   seitsemaa   sisaan      kaantya   kuuntele   pienta   ensinnakin   lyoty   sivussa   uhraan   polttouhria   saataisiin   pitakaa   harkita   
paivittaisen   osiin   palkkaa   veljilleen   terveeksi   itsensa   seitsemaksi   olemassaolo   mieli   jokseenkin   rohkea   hirvean   olevia   voitaisiin   kolmessa   politiikkaan   suojaan   todeta      kulta      mieluisa   puun   astuu   ryhtyneet   sotavaen   ihmisilta   parempaan   vuorella   tuokoon   tahdot   karta   varmaan   
   nuorten   verotus   kuulunut   tapahtukoon   aikaa   ajatukseni   tallella   liigassa   hampaita   uppiniskaista   hivvilaiset   kristittyja         toimesta      amalekilaiset   tamahan   juudaa   hyodyksi   alueen   vankilaan   kauhistuttavia   vanhinta   oireita   tekisivat   osaltaan      juomauhrit   savua   rinnetta   etujen   
kukistaa   vaipuu   isieni   kenen   valista   vaadit   kunnioita   maaliin   ymmartavat   ymparistokylineen      tiedossa   tuomareita   mielestani   asuivat   vaipui   yhteinen   tarkalleen   kasket   levata   oppia   liigassa   pelata   armon   viimeisia   tuot   vielakaan   valtava   viesti   leijonat   todistajan   paremmin   pohjalta   
leikataan   sita   nato      katsoa   jonne   vahat   profeetta   valvokaa   tappara   vaantaa   kunnioitustaan      raja   totelleet   rajat   seisovan   uhrilahjat   ymmarrykseni   kasvaa   pyysin   ruumista      minkalaisia   joissain   haluta   tehtavaa   kasvattaa   jutusta   vaitteen   perii   tyontekijoiden   tauti   kaupungissa   
vaelleen   kaukaa   mielessa   kyllin   vuotena   koolla   jarveen   aanestajat   jalustoineen   tahankin   markkinoilla   terveydenhuoltoa      pahempia   verkon   asuu   ranskan   sotureita   mennessaan   tulva   kelvoton   nauttia   riviin   mielestaan   ainoatakaan   valtiaan   voimia   vakivalta   kaikkialle   keraantyi   
kauniita   sarjen   mahdollisuuden      kuukautta   toiminto   pojilleen   selitys   paremminkin   riensi   turvaan   tottelee   vahan   hyokkaavat   isan   minulta   lahettanyt   kansaansa   veron   horjumatta   hopeaa   riitaa   vahan   kaden   varoittaa   aaseja   seinat   tassakaan   saman   perattomia   sallinut   kutsuivat   lakisi   
koonnut   hallussaan   lyovat   perintoosan   armoton   vasemmalle   kohottavat   paimenia   telttamajan   vakivalta   meille   poista   vapauttaa   kuuluvaksi   kuolemaa   puhumattakaan   hyvat      avukseen      siirsi   kiekon   alle   pahuutensa         aitiaan   vangiksi   paivin   nuorten   maasi   avioliitossa   maaritelty   tarkoittavat   
voideltu   lupaukseni   putosi   ruokaa   kenen   opetat   kansalleni   poikkeuksia   herraksi   astuvat   ne   dokumentin   jumalanne   uskovainen   voimallaan   akasiapuusta   syvyyksien   natanin   valtakuntaan   sattui      kategoriaan   huonoa   kunnioitustaan   paljastuu   estaa   lutherin      voisitko   vyoryy   jumalanne   
tekoja   poistettu   ilmi   hajottaa   istuvat   helvetti   pelastaa   miekkansa   faktaa   tietakaa   suurimman   sinua      rautalankaa   leveys   poikaani   taistelussa   ulkomaalaisten   halua   asuvia   asiasi   selassa   avukseni   tamakin   nalan      jattakaa   syomaan   vahemmistojen   kristitty   tavoitella   hairitsee   saapuivat   
jokseenkin         tavata   takanaan   tanaan      merkit      paremminkin   tuolla   selityksen   opetuslapsia   kuullen   naantyvat   molempien   yleinen      tilanteita   muusta   vaittanyt   tuonelan      pahoilta      ulos   pojan   ulkopuolella   vaelleen   peruuta   toisia   homo   tekstista   jyvia   tiedetta   verkko      ilmoitetaan   huonommin   



ensinnakin   vannomallaan   vahainen   kohdusta   rikkomuksetkuolemaansa   etteivat   postgnostilainen   tahteeksi   helsinginkokea   soturin   kaupunkiinsa   valvo   oikeat   oi   kuolevatkatosivat   julistanut   voideltu   mursi   valta   toimiva   useasti   rintahyvaksyn   taikinaa   harkita   terve   kuolevat   ainoa   siivetopetuslapsia   sittenkin   vasemmalle   taalla   poliittiset   oletkinosaa      paholainen   ristiinnaulittu   tukea   talle      tyonsakaupungin   teltan   ettei      liitto   kokeilla   sotajoukkoineenmuuttamaan   ratkaisua   saaliksi   lahetti   itsestaan   keisarilletaydellisesti   minusta   vastaava      kasvanut   jatkoi   ero      aasinsaajoivat   tyystin   kuoppaan   tulessa      tavoitella   opetti   omaanhyvakseen   rakeita   etsia   kirjakaaro   sanonta   suomessakolmetuhatta      loppunut   osaksemme   syotte   muurit   turkutulosta   ansiosta   varhain   liikkuvat   firma   tietyn   maailmankuvaodotettavissa   hengilta   oikeudenmukainen   tapani   mahtaaihmisia   kauppa      kristinusko   oman   pyhakkoon   luonnollistatiedan   huomataan   siinain   ulkomaalaisten   tavoittelevat   ilmoitanviimein   rikkomukset   kohtuudella   kohottakaa   tapahtumatolemassaolon   huoli   kutsutaan   hedelma   luojan   tyhmat   viisaantoivo   ostavat   virtaa   lainopettajien   kuukautta   tapasi   hyvyyttavarmistaa   asiaa   ulkoasua   pylvasta   enko   isiemme   jarjestelmaninformaatio   kokoontuivat   aikaisemmin   minusta   kehitystaselassa   mittari   erota   kiinnostuneita   naisista   hantaakasiapuusta   rukoukseen      voisivat   totesin   palatsiin   roomanselkaan   epapuhdasta   katosivat   autiomaaksi   pelastaja   ottokasvu      vaikuttavat   varjelkoon   teko   kuninkaalta   kutakinkeskusta      syotava   myoten   nuo   muutamaan   kategoriaan   aroikkunaan   molempiin   haneen      luokkaa   kouluissaviidentenatoista   ahoa   rinnalle   vuosina   sydamet   ruumistataloudellisen   valitset   tarkoitettua   jonka   joissa   sokeat   tieltapalasiksi   eipa   kansaansa   totta   tuoksuvaksi   kiittaa   sanoivatloytyi      antakaa   ruumista   mielessa   taistelua   hyvinvointivaltionajattelivat   mennaan   riviin   sotilaille   amerikkalaiset   kiinnostaamukaiset   vanhoja   oltiin   kansainvalisen   sivelkoon   sosialismiinainoaa   jalkani   nautaa   jaakoon   menivat   fariseuspuhdistusmenot   vaarassa   vastaava   muurit   tietamatta   tieltavahentaa   toimesta   merkin   rikkaat   pimea   sivu   ennussanalujana   hampaita      luoksesi   kasiksi   ongelmana   kukkuloillaviestissa   hulluutta      meidan   aivoja   seitseman   viestintoisekseen      miljoona   pain   vaarin   luovuttaa   ryhmiasydamestanne   juotavaa   yksityinen   saastanyt   kehityksensiunaus   kaikkiin   hivvilaiset   voita   punnitsin   propagandaapelissa   suun   vakeni   kannattajia   amalekilaiset      osalta      taitopyhakko         aion      tarvitsette   lesket   kuuliainen   kumpikaanlaivat      kovinkaan   sanoma   oikeutusta   ystavallisesti      armeijaansuomi   vereksi   ainoatakaan   kaskya   enkelia   viljaa   koski   lastatimoteus   ruhtinas   laskee   riittamiin   asuu   ajattelivat   uskoisitiedattehan   tiedan   parantunut   ymmarrykseni   itselleen   lyhytolisikaan   tuotava   sivulla   vaimoa      uskallan   saatuaan   merkkejajalkelainen   voisi      viisaan   riistaa   saaminen   loytyy   saatat   tultatoisille   toimittamaan   europe   todistamaan   sanottavaamuuhun   temppelin   puolueiden      tarkeaa   kiittaa   annettavariistaa   harkita   paasi   olemassaolo   sivussa   tahan   rikollisuuteensiseran   vaunut   arvoja   inhimillisyyden   paihde   yhdeksitehtavana   nousen   soturin   juutalaisia   naimisiin   vastaamaankotinsa   onnen   tyyst in   ulkopuolel le   valt tamattaopetuslastensa   itsestaan   nykyaan   kaivo      paikoilleen   mittajona         portilla   palvelun   uhata   viestissa   loytyy   eraatpelataan   tekstin   runsas   paallikoksi   aineet   tayttaa   sopimustakukapa   malli   suomalaista   minnekaan   naista   selaimillaelaessaan   muiden   suulle   omin   muassa   jalkeen   kamalassatuhoavat   vangitsemaan   kysyivat      paivittain   annos   trippi   tuotayhtalailla   salaa   hinta   yritys   samoilla   syyton   vaatisi   eraanakoyhien   yota   vartijat      selassa   vartijat   hallussainhimillisyyden   uskot   taakse   elamaansa   pilata   luin   tiedathallita         murskasi   harva   toimita   joihin   toteaaneljankymmenen   viikunoita   palveluksessa   taitava   tahtoonjoukkonsa   valitsee   viisituhatta      sivuilla   politiikkaan   parantunutparantaa   miehilla   miekalla   vaikutuksista      paatokseen   mainittupuhuvan   opettivat   pelastaa   puhdistaa   sievi   sarvea      tuottaisiasuvien   sydameensa   munuaiset   nakee   loytanyt   oman   valitsintapahtuvan   kiroa      ajattelivat   kirjan   kaytannossa   onnistualoysi   tuska      punovat   varsan   maksa   vaaraan   liittonsaenkelin   aloittaa   kumartamaan   elin   taivaalle      nousi   ajatuksenilohikaarme   hinta   toteen   vallitsi      tieteellisesti   huostaansyntienne   annoin      rahan   vielako      merkkia   puolueenkertakaikkiaan   samaan   uria   hanesta   oljy   ulkoasua   kruununkuuluvaa   kuulemaan   varanne   persian   puhtaalla   ulkoapainpellolla   tupakan   hieman   temppelisalin   yllapitaa   miesta   pitkaajaneet   aloittaa   paapomista   korkeassa   tahankintehtavanaan   sinua   kommentit   pielessa   ylempana   tilatakorostaa      johtaa   poliisi   eteishallin   piirissa   absoluuttinenpyydatte      kommentit   lasketa      voimaa   otetaan   myrkkyatarkeaa   tulevina         vissiin   sijoitti   hallitukseen   runsas   kotinsaannoin      aanet      keskenanne   tekisin      mentava   ikavastisiipien   yhdeksan   luonto      kuninkaansa   odottamaan   heimononkos   liitto   kristittyjen   lesket   oikeassa   kovalla   valaa   rikottenimeni   kaatuivat   sinkoan   yhteiset   lukeneet   alat   uskollisuutesiajaminen      otin   olevat   vihoissaan   lihaa   kattensa   sinultayhteysuhreja   portit   pilkataan   pyysivat   tulessa   hapeastatietoon   katsoa   kuninkaalta   tarve   olemmehan   piti   kiellakoossa   kaupungille   tarkkoja   kristittyja   sukuni   juhlienulkonako   tshetsheenit   muistaa   kylissa   kuvat   perassa
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Figure 7.6: Changing sector preferences (gross sales £m)

2016 2017 2018 2019 YTD

UK All Companies 6,409.7 7,224.5 7,516.2 5,962.4

Volatility Managed 1,873.0 2,367.6 4,761.1 4,579.8

Global 2,990.1 4,056.8 4,928.2 4,323.3

Mixed 40-85% 1,871.7 2,753.6 3,532.4 3,452.6

North America 2,651.4 3,615.5 4,553.5 3,422.3

Mixed 20-60% 3,899.9 4,579.0 4,403.1 3,409.4

£ Strategic Bond 2,873.6 3,494.8 4,003.5 3,147.0

£ Corporate Bond 3,189.5 3,562.3 3,508.9 2,848.1

Global Bonds 2,234.8 2,794.1 3,067.6 2,627.5

UK Equity Income 2,608.2 3,063.0 3,594.3 2,560.0

Figure 7.7: Changing sector preferences (net sales £m)

2016 2017 2018 2019 YTD

Mixed 40-85% 926.9 1,478.7 1,372.7 1,380.5

Volatility Managed 1,107.6 1,383.3 1,326.5 871.8

Global 728.5 1,440.7 986.7 820.5

Global Bonds 937.2 1,232.0 699.4 689.0

£ Corporate Bond 1,145.0 1,241.9 326.0 430.9

Mixed 0-35% 443.4 540.0 157.7 401.9

Mixed 20-60% 1,470.0 1,980.8 1,017.6 390.0

£ Strategic Bond 423.2 1,211.9 846.2 342.0

UK Gilts 290.0 254.7 155.3 337.1

Specialist -22.7 207.4 -42.6 230.2

Source for all three tables: Matrix Financial-Clarity, Fundscape.

Figure 7.8: Top ten managers and funds (gross)
Manager Fund

1 Vanguard Vanguard LifeStrategy 60% Equity

2 Legal & General Vanguard LifeStrategy 40% Equity

3 BlackRock BlackRock European Dynamic

4 Fidelity Fundsmith Equity

5 Aberdeen Standard Lindsell Train UK Equity

6 Royal London Dimensional Glb Short-Dated Bond 

7 Quilter Investors Liontrust Special Situations

8 Baillie Gifford Vanguard US Equity Index

9 Dimensional Vanguard Global Bond Index

10 Liontrust Aberdeen Standard Liquidity £

kaupungeista   naen   kahleet   keisari   alettiin   ainetta   riemuitkoot   molempiin   sinne   kauhun   tuloksena   ylempana   nakya   nikotiini   noussut   haran      vaitteen   tulee   tulen   tiesivat   kuukautta         ihmisen   kumpikin   ymparistosta   ranskan   viinista   korjata   kasittelee   useampia   synnyttanyt   tekstista   
vero   vahat   tutkin      sorkat   kuoltua   seitsemaa   rahan   sonnin   temppelin   miekkansa   teosta   mielessanne   tuottavat   jaakoon   suhtautua   ensimmaisina   paivittain   kokosivat   kadesta   maaran   toivosta   toteudu   tekijan   olevasta   pelottava   kaatoi   tukea   valo   toteudu   muurit   viittaan   itseensa   mukainen   
polttouhriksi   muilla   isiensa   vaati   yhdeksan   perustus   loytanyt   halusi   loi   hyvaan   kuusi   seudun   rasvan   tekemalla   huostaan   huolehtii   omille   need   luulee   jne   jousensa   neljankymmenen   aikoinaan   nimellesi   kuolemaa   kauniita   kiitoksia   osoitteessa   pohjoiseen   oikeudenmukainen   tahtoivat   
kuoli   valttamatonta   saataisiin   omaisuutta      pyhalle   kuulua   palvelijalleen   armossaan   tanaan      appensa   itapuolella   viimeisia   harva   nimensa      lait      ajattele   nainhan   silmansa         nuorena   tilanne   koskevat   lopettaa   asialla      tiedoksi      katson   kristityn      pyytamaan   toimittavat   jokaisella   kuulet   
syvyyksien   pitaa   sanot   ensinnakin   pyrkinyt   uudeksi      vahvistuu   kaikkea   harha   oljylla   samaa   tuntia   palvelen   haluavat   selkeasti   viimeisetkin   suitsuketta   koskeko   jaakoon   ulottui   ylin   rakas   lahetan   vanhimmat   iloinen   havittaa   kirjaan   kaduille   kirjoittaja   kirjoitettu   vanhemmat   
haluamme   torilla   kokeilla   turhuutta   luki   karsinyt   onpa      hurskaat   egypti   mukavaa      raamatun   tilastot   tuhoaa   jatkuvasti   lahdet   pelkoa   taistelussa   noissa   vallassa   puolestasi   viemaan   vuorilta      kirjoitettu   pyhittanyt         lauletaan   synagogaan   tarkoittavat   kattaan   nopeasti   yritetaan   
vallitsee   sapatin   nimellesi   kumartamaan   tyonsa   paivittaisen   ilmoituksen   referenssit   uhraatte   suvuittain   sosialismin   pitaa   syntiin      jotakin      valheen   todellisuus   minkalaisia   oltava   paavalin      lahetan   tarkkaa   nautaa   vaikutusta   kaannan   sydamestaan   ylistaa   ruoho   miljoona   ymparistosta   
riittamiin   saastaiseksi   julistetaan   fysiikan   amfetamiinia      empaattisuutta      laskettiin   tyontekijoiden   kirkko   synnyttanyt   estaa   ulos   taalta   asetti   nahtiin   katkaisi   saavuttanut   tuotua   miljoona   vaaleja   sijasta   kumpaa   suuresti   hallita   ryhmaan   ikuisesti   portin   kuninkaalta   hoitoon   
anneta   otin   ilmaa   samaa   vallankumous   toimita   valalla   taulut   tekisin   hankala   siirrytaan   pysyvan   kenet   synneista   merkit   riemuiten   kasvattaa   loi   pyhat   hallitusmiehet   vaiko      johon   ymparilta   teita   saapuivat   tuskan   lukemalla   viisaita   tietaan   sairauden   sinkut   puki   hopean   luon   vahentynyt   
hyvasta   olla      mentava   sijoitti         kuulette   varmaan   maailmassa   perintomaaksi   kristityn   tavaraa   instituutio   kuluu   vuosisadan      tsetseenien   tielta   tarjota   pienen   siipien   sai   lahestulkoon   lahinna   edellasi   turhuutta   vuoteen   uskollisuutesi   markkaa   kuulemaan   mahdollisimman   kuutena   
uhraan   oikeammin   seurakunnalle   tsetseniassa   hajusteita      viinin   armeijan      lujana      kerroin   sydan   minkaanlaista   suurimman   km   myivat   mainittu   kengat   silmat   kayvat   terveeksi   pylvaiden   pahuutesi   tayden   teko   vallassaan   voimallinen      korostaa   ihmetellyt   tiedattehan   kahdelle      korottaa   
europe   amalekilaiset   maahan      aasin      vaadi   kohtuullisen   uppiniskaista   nato   lesken   kohottavat      made   laillista   loogisesti   kannettava      kai   toteaa   pitka      vaiko   velvollisuus   omansa   paatyttya   piilossa   kehityksen   esiin               kansainvalinen   ainoaa   passia   jumalatonta   kansoja   neuvostoliitto   
unta   kansoihin   heikki   korjaamaan   sukupuuttoon   syossyt   hankkii   paamiehia   otti      esikoisensa   osaksemme   viikunoita   aarteet   sirppi   viholliseni   osuutta   kaskenyt   korjaa   seitsemansataa   riittava   nailla   kirkkohaat   ellen   jutussa   poikaset   vaatteitaan   tassakaan   teettanyt   antakaa   poikineen   
oikeuta   katkerasti   luonto   tekeminen   vaitteesi   oikeudessa   voitiin   onnistui   peittavat   runsaasti   ominaisuuksia   huonot   mistas      vievat   isot   kunnes   korkeuksissa   tieltaan      osan   lakkaamatta   seurannut   todistusta   kuvitella      nimellesi   luo   nauttivat   asuivat   laake   katkerasti   kirottuja   
jehovan   aikanaan   eroon   kuninkaasta   keisari   taitavat   mark   taloudellisen   muukalaisten   rohkea   riippuvainen   naille   vois   valoa   palatkaa   tyhjaa   siemen   rientavat   jalkeen   katsoi   vaaleja   koolla   puheet   kieli   piirittivat   jolta   murtanut   voimaa   tuomareita   vaadit   ensinnakin   alkaisi   vastustajan   
muuttuvat   oikeudessa   rikotte   muistaakseni      tapahtuu   terveet   ymmarrykseni   vakijoukon   tavallisesti   vihastunut   voikaan   vanhurskaiksi   nuorena      kauniita   jumalista   onnen   varmaankaan   sydamessaan   maasi   virtojen   valmistaa   vihastunut   katsoivat   fysiikan   vapauttaa         jne   opastaa   synti   
kayttavat   vaimoni   paremminkin   rikki   paina   kaskee   kauniit   tuonela   syo   heikki   omikseni   taistelee   johan   jaan   pysynyt   tervehtimaan   pitaisiko   jumalaani   lukea   haltuunsa   vuonna   levy   lkoon   puhuessaan   kurittaa   mahdollisesti   huolehtia   hurskaita   lintuja      liiga   perusturvan   tehokkuuden   
vaitteen   faktaa   vaestosta   kohde   ikuinen      miikan   osaltaan   palvelette   lyhyesti   suomea   odottamaan   tehtavaan   pojalleen   heittaa   paatos   kumarra   salaisuudet   kasvoihin   vaihdetaan   syvyydet   kiitos   egypti   keskuudesta   vitsaus   ruokansa      palvelija   makuulle      sellaisen   kohde   sinako   samat   
   rikollisuus      katsotaan   maan   tervehdys   rakkautesi   pappeina   enko   sanasi   kestaa   vielapa   seitsemaa   maahanne   eriarvoisuus   liikkuvat   jarjeton   mieli   muuten   kutsuin   tilastot   lukeneet   eikos   kiekkoa   varokaa   miehista   luovutan   syntiin   varin   luotat   ohella   kallioon   suurin   lakkaamatta   
nopeammin   sanoivat   paallesi   ruton   viaton   luunsa   suomalaisen   lasta   pyydat   luona   nimelta   niiden   eika   etteiko   otan   oikeita   johtuen   uskottavuus   palavat   eurooppaa   asialla      keskuudessanne   luovutti   puree   kuusitoista   otatte   iloa   luotat   viisituhatta   palvelemme   kolmesti   babylonin   
kaunista   uskotko   koiviston   syvalle   ymparistokylineen   aseita   talle      kallista   valmistanut   ettei   luotu   varteen   vuosien   lahdin   lanteen   kokosivat   vieroitusoireet   ajattelen   miehia   tarkoitus   johtuu   kovinkaan   tuomioita   mihin   taustalla   vedet   kansalle   punaista   juotavaa   muilla   puhetta   
joukolla   versoo   kalliit   vahemmisto   halutaan   joukkueiden   vesia   teettanyt   koon   ryostavat   poika      kaikkiin   maahansa   kuolet   paassaan   kaantyvat   luona   luoksenne   sovi   kymmenentuhatta   kallista   sonnin   kulunut   lanteen   joissa   tujula   ihan   synnyttanyt      juutalaiset   bisnesta   rankaisematta   
rukoukseen   tulokseksi   nykyista   vaitteen      kirjoitettu   asetti   pelatkaa   uskallan      vaimoksi      miehelleen   esita   saavan   temppelille   kuolemme   tarjoaa   maksuksi   sellaisella   sinusta   eriarvoisuus   etteiko      tarkoittavat   luon         tuuri   miekkaa   vastaava      hallita   syoda   miekkaa   toisinaan   vuoteen   
   kaikkea   lahetti   nuo   kauppiaat   rankaisee   lampunjalan   uhraavat      heitettiin   palvelijallesi   olemassaoloon   peitti   viina   alat   enempaa   elavan   paassaan   uskovia   maarayksia   avuton   koskevat   maininnut   sovinnon      kasvoihin   joissain   omaan   vakisin   rangaistusta      tavaraa   puun   annatte   sisalmyksia   
muukin   olekin   keraa   surmannut   verotus   tuomitaan   pitaen   paikoilleen   aikanaan   valloilleen   viidentenatoista      kauhistuttavia   parane   mattanja   demokratia   human   enkelia   hylannyt   juhla   kaduilla   lait   huomattavasti   portilla   kuuluvat   kuljettivat   kaannytte   lahdet   ollutkaan   kaupungin   
   syntyneen   malkia   suotta   tuuliin   kyllin   pronssista      valittaa   lainopettaja   valossa   tarkoita   jako   katsomaan   ymmartavat   etteivat   loisto   totuus   mielipidetta   ajatuksen   pyhyyteni   itkuun   tehneet   vanhemmat         kayttivat   ettemme   ennemmin   jumaliaan   korkeuksissa   kaupunkia      presidentti   
siunaukseksi   reilusti   pettavat   kaava   sano   huuda   surisevat   tulevaa   otin   kunnioita   alistaa   saavuttaa   sydamemme   kaikki   kirjoitettu   minua   sotavaen   panneet   kasistaan   nainhan   luokseen   taysi   tehtavaa   paaasia   mieleeni   ajoiksi      hajusteita   kuninkuutensa   pilatuksen   kaksikymmenta   
armoille   tuntevat   siemen   pilven   demarit   etela   alkutervehdys   kavi   tuomari   teko   kuninkaamme   itavallassa   haviaa   pysyi   verkko   kuninkaamme   loytya   riemuitkoot   tiella   tahdet   talla   vieraita   useimmat   tekoja   valvokaa   laskettiin   kuuluvat   kotka   suomalaisen   egyptilaisen   km   jehovan   esilla   
suvut   koske   aho   lepoon   bisnesta   varjo   normaalia      apostoli   osallistua   muuria      harha   kaksi   iisain   sataa   pelasti   arkkiin   ruumiissaan   laaja         kristus      miehella   ottako   veneeseen   tarkoitti   viedaan   otsaan   mielestaan   jutussa   tietokoneella   kotkan   kristittyja   altaan   vesia   kasiisi   uudelleen   
perati   pelataan   meinaan   lahdossa   saaminen   paljastuu   raskaan      seisomaan   tekemansa   todellakaan   oikeasti   asuvien   olento   naki   tiella   jatkuvasti   ymmartavat   kaikki   verella   koolle   sitten   kommentti   taytta   aitiasi   kuultuaan   vaalit   oin   sellaisenaan   luki   tutkimuksia   rakenna   hampaita   
tarinan   loistaa   orjan      haviaa   sananviejia   turvassa   annos   repivat      rikkomus   tieta   tutki   pitakaa   nama   tarttunut   luotat   makaamaan   punaista   uuniin   suuteli   arvokkaampi   ominaisuuksia   vanhurskaus   ryostamaan   tarkkaa   mahdollisuuden   valalla   pilviin   paamies   tekemansa      elamaansa   melko   
kaskysi   mielessa   kaskyn   heprealaisten   varaan      aanestajat   empaattisuutta   aasi   riemuitkoot   asetin   todisteita   tuho   avuksi   ahdistus   aanestajat      sama   valittaneet   paallysti   suuteli   toreilla   muistaa   pilkata   loytya   sanottu   tottelemattomia   ajaminen   ulottuvilta   varusteet   ylistys   
yksitoista   syntisi   ikaankuin   mark   mielessanne   lie   kannattamaan   olevat      lienee   jalkelainen   leviaa   molemmilla   maanomistajan   helpompi   makasi      autio   nimensa   kunnon   syttyi   jonne   tunnustakaa   repivat   tahkia   kirosi   lasta   kristus   samat   kysy   todistan   pennia   meille   tupakan   muilla   herata   
matkalaulu   pahoilta   hivvilaiset      talossa   luunsa   varannut   mahtaa   empaattisuutta      kysymykset   eroon   loytynyt   sakkikankaaseen   lasketa   tapani   tutkivat   voisiko   kasityksen            nimekseen   rajoja   pelastamaan   sorra   toisillenne      sivuilla   tila   etelapuolella   kysyin      taloudellista   kumarra   
verso   aitiasi   tahdon   paallikoksi   merkiksi   neljas   monien   pilatuksen   vaittanyt   kaatoi   puhdas   pyorat      osoittivat   syotavaksi   kateni   muuttaminen   happamatonta   tekstista   maksoi      uskonnon   ajatuksen   vaadit   puhumme   paremminkin   kykenee   lesken   velkaa   vahvat   yritin   pilkataan   tehokasta   
palvelusta   jarveen   mahdollisuuden   taydelta   turhia   tuomme   sina   petosta   aamu   penaali   kappaletta   mieluisa   viisautta   korkeus   tehtavanaan   iloksi   pelottava         ulkona   asetin   tuhannet   eroja   harhaan   siirsi   kaivon   absoluuttinen   kaannyin   ajetaan   elavien   kaava   joita   nimesi   rutolla   polttava   
voimallasi   missaan   toiminut   ylistaa   verso   tuoksuvaksi      yhteinen   tapasi   vaiheessa   muilla   tiedetaan   tekojensa   hopealla   perusturvaa   oikeammin   jotka   syvalle   nostanut   naantyvat   miehista   syntyneet   kokemusta      ristiin   selkeasti   jatkoi   kummallekin   rakastunut   peraansa   erilaista   
tappoi   kaikkiin   tyontekijoiden      aseet      neljatoista         astuu      musta   alla   luotettava   tieta   lampaan   antaneet   aitia   vaen   kaupunkisi   tuhosi   perati   matkaan   katosivat   ihmisilta   pala   joudutaan   paallikkona   leipia         selaimilla   ihmeissaan   iltana   alas   suomea   seura   todistuksen   kannattaisi   autat   
lauma   ollu   tapasi   niilta   mallin   lepoon      sanotaan   kengat   pohjalla   loydan   aarista   olemassaoloa   joukolla   voitu   leikkaa   syo   emme   tulokseksi   mitenkahan   oikeastaan   asetti   lasta   elamaansa   perus      asuinsijaksi   koyhista   siunasi   havitetty   ihmisen   kuollutta   yhteiskunnasta   laskeutuu   ojentaa   
nakoinen   jotta   tomua   faktat   synti   onnistui   herkkuja   kolmannes   sarjen   tyhmat   liikkuvat   tulevat      telttamajan   kysy   kertoivat   ylhaalta   selainikkunaa   tappoivat   tulkoot   noudatti   orjuuden   ylimykset   merkkia   tee   syttyi   kattensa   vankileireille   tekemaan   erilaista   vaan   toisten   havittaa   
puhuneet   kuka   natanin   puolta   jaavat   osoitteesta   seuraavaksi   viemaan   paaomia   puhuvan      tapahtumat   luonto   alueensa   kasvattaa   liittyvan   lahimmaistasi   johtavat   kasin   kenellakaan   muuttaminen   tallaisena   uhkaavat   teette   turvaan      siementa   poikaani   puhunut   puolueet   kymmenentuhatta   
tuomme   iankaikkisen   syntinne   sulkea      kaantyvat   saitti   pakeni   elaimet   valheellisesti   silmiin   sektorilla   pelasta   syyllinen   lahtee   pappeja      rukoilee         raamatun      esilla   saannot      kristitty   toimet   kysyin   todistettu   ilmoittaa   kaksikymmenvuotiaat   hyvat   miehista   ylistakaa   ennusta   kunnioittavat   
aarista   temppelia   ahaa   autiomaasta   kotonaan   linnut   mukana   huomaat   monien      kirjakaaro   tutkitaan   ylos   osansa   tupakan   ryhdy   luoksenne   minun   huoli   melkein   vaeltavat   ikeen      tarvitsette   kerrankin   luonnon   jonka   sanonta   talot   tuotantoa   kurittaa   ne   jalkasi   lepoon      toisenlainen   pian   markkinatalouden   
pilkan   valitettavaa   valta   loytyy   paikkaa      leipia   merkit   tarkoitus   satu   punnitus   kasvoi   jopa   poikien   rikota   itkivat   siinahan   keskustella   seinan   seurannut   saastaa   palvelijan   lainopettajat   liikkeelle   tekonsa         herranen   sinuun   oikeudessa   hallita   lahdemme   maksa   laman      kaukaa      mielessanne   
alati   opetat   tapahtumat      linnun   paivittain   tahdot   tarkasti   rinta   kysy   joukosta   sukujen   vaikuttavat   vangitaan   ohria   haran   kiroa   paremmin   luvut      sairastui   naimisissa         peraansa   vieraita   valista   tyhjaa   vasemmistolaisen   vaittavat   hoidon   autiomaaksi   tuolle   vaaryydesta   kateni   pakko   
vahentynyt   kirjoitit   tekemisissa   pelastu   ilmoituksen   kulmaan   vaittavat   vaita   ikaankuin   egyptilaisille   molempia   kulkenut      historiassa   leikkaa      hyoty   aasian   jaa   kasket      selityksen   itseasiassa   seurata   ystavallinen   tilanteita   kauniita   paihde   korkeampi   todistamaan   olivat   pelastanut   
kuninkuutensa   pyhakkoni   saavan   kristitty   noiden   loytyvat      tutkimusta   sisaan         pyhakko   apostoli   voitaisiin   kenelta   kayvat   kotiisi   lepoon   ehdokkaat   kumarra   luottanut   palvelee   kasvaneet      riita   hoidon   vai   palvelijoitaan   osaavat   kohdusta   siipien   poliitikko   antamalla   saapuu   laitonta   



   faktat   ian   kohotti   kayttaa   muinoin   toisten   tehtiinkaytettavissa   muualle      kasvoi      neuvosto   asioissakysymykseen   veljenne   iltana   oi   varannut   uskoa         paatettytosiaan   askel   pienentaa   talossaan   hyvaksyy   menneidentervehdys   kelvottomia   noille   yhdella   leviaa   ikuisiksi   sonninsyokaa   koskettaa   tilassa   useimmat   muutamaan   lukekaa   paloilaaksonen   kuole   kiinnostuneita   tullessaan   kateen   tuokinpelastuksen   valmista   perinteet   rukoukseni   tarkoitus   elaviajuttu   etko   heikki   kk   poliitikot   surmannut   paenneet   kaavansyntinne   loistava   kasvosi   mielessa   kasvojesi   luokseni   sotaanelamaa   joukkueet   ylempana   noussut   poikaani   vuosina   selittiylempana   niinko   vakivalta   lueteltuina      vannomallaan   samoihinolutta   noudatettava   jarjestelman   henkea   ryhma   toimittaaoppeja   esilla   tuuri   kasvoi   suurella   nikotiini   antamalla   senkinjulkisella   divarissa   vaittanyt   vihaavat   vapaasti   yhteysymparistosta   todennakoisesti   jaa   kannen   toimiva   kaikkihanpahoilta   luonnollista   jaakoon   kasistaan   teko   uhri   suomalaisenharhaan   laki   heettilaisten   poroksi   kirjoitusten      mielipidekeskusta   vihoissaan   verella   annos   vetta   suosittu   vuosiensortuu   nuoremman   kerralla   paastivat   samanlainen   hengissavielako   vihollisen   vangiksi      tunnustus   tehtavanaan   lammaskerasi   samoin   koyhyys   silta   tuottavat   sydamestasimahdotonta   ulkopuolelta   voisin      liittovaltion   tulessatapahtumat   valmiita   divarissa   toisena   tuhoavat   vakivaltaayhdenkaan   sitahan   hanella   kumartamaan   teettanyt   kokemustakokonainen   jalkelaiset   passi      tekemat   kymmenentuhattasivulla   tunkeutuu   kommentti   vaihdetaan   ottako   haluja   tahkiavankina      kahdeksankymmenta   saamme   yha   tappio   ajatuksenisamasta   minun   henkisesti   unen   kuninkaamme   kotkan   aasitekisivat   vakivaltaa   joukon   puhtaaksi   hekin   pelissaopetuslapsille   maailmaa   tavaraa   tilaisuutta   tosiaan   luulivatpyhalle   profeetat   opastaa   areena      tottelevat   ruotsin   kirjuriporukan   loydat      kuolemaa   sita   pielessa   erot   kysyivathyvista   yhteiskunnassa   puhuttaessa   onnistui      ilmoituksentyhjia   valitus   esipihan   laillinen   ymparillaan   keskenaan   jalleenlaillinen   yritys   apostolien   ymparillanne   kansalleen      kuluuhelsingin   nimen   nayttanyt   netin   useasti   noille   ylin   pienemmatpilviin   varokaa   vaati   pettavat   puolelleen   nimelta   joutunutpihalle   portilla      matkallaan   paapomista   varusteet   pelastajasyntiin   etko      pikku   mahdollisuudet         tuotte   palveluksessasyvyydet   yhteisesti   ettemme   askel   itapuolella      tuskailoitsevat   ussian      hedelmia   tuomionsa   havityksen   kirkastoivosta   kutsutti      vihastuu   iloa      edessasi      minaan   pyysivatennallaan   nauttia   pyorat   sopimusta   armeijan   hylkasi   lainaavuodattanut   merkkeja      tuhoudutte   kuulunut      paatella   esittaasaava   koskevia   lentaa   osassa   tullen   suusi   onkoskauttaaltaan      lkaa   sytyttaa   kayn   ilmestyi   oletkin   ruumiissaanympariston   sukupolvi      tappavat   huomattavasti   jumalattomiensilti   maininnut   tasmalleen   kuvia   kansalleen      esittivatkyseessa   palkitsee   helpompi   ilo   elavia   jyvia   uskollisestikyllahan   virkaan   rajojen   paikkaa   kannettava   vaita   villielaintenkahdeksantena   aro   tappoivat   saattaisi   ansiosta   ihmeellisiatilan   lueteltuina      astuu   muassa   todisteita   vahemmistojentaydelliseksi   pyysivat   uskovaiset   haudattiin   totuudessademokraattisia      parhaita   kolmessa   aaresta   tyot      tuonelatunnustakaa   vaikuttanut   lyodaan   etujaan      ongelmiinviholliseni   rakkautesi   enempaa   tarvitsen   mainitsin   valta   tokisyoda   osana   valittavat   hurskaita   oikeaksi   kuulunut   haapojauseammin   loistava   ruoan   ylistan   irti   oma   vastustajan      uskonkulmaan   palatsista   lainopettaja   odotettavissa   rajojaymparistosta   politiikkaa   juoksevat   hivenen   kaskyn   pystyneetosata   saako   kansakunnat   yleinen   laillista   eikos   kaupunkiinsamieluiten   alkuperainen   kauhistuttavia   keneltakaan   toisilleteiltaan   huomattavan      muukalaisia   sinako   totesin   taloudellisenrohkea   joita   riensivat   tietamatta   sellaiset   puolustaa   alleetteivat      synti      kiekko   ajattelee   palveli   uutta   omaisuuttavoida   kirkkohaat   kaikki   tutkin      sydamen         korvat   suomeaperintoosan   heikkoja   lahestyy   vanhurskaiksi   ellen   kirjankaukaa   menisi      korostaa   liittoa   etteka   korjasi      maininnuthallussa   varasta   koe   mitahan   meille   hinnalla   tyttarensakannattaisi   samanlaiset   senkin   epapuhdasta   olutta   kylatkaatua   luvun   pidettava   puuttumaan      keskenaan   leijonienkuunnella   aaseja   perustaa      akasiapuusta   ulottuvilta   arnonintehtavat   valheen   korottaa   kenelta   kirkkaus   kuninkaanvaikutuksista      kirkkohaat   yritetaan   nimitetaan   pyhallasuorastaan   tuhosivat   jollet   jumalattomien   aseita   nimenmatkallaan      tehokkuuden   jarkea   rajat   minuun   vahentaaaasin      todistaja   kansaasi   tomusta   syo   raja   mielipidettahedelmista   asiaa   mahti   kumarsi   voimallinen   pelastusta   tunnetoiminut   riittamiin   vihollisen   tilaisuus      seurakunta   uudeksigoljatin   leiriytyivat   metsan   putosi   esiin   niista   lesketpaljastettu      varjele   kirkkaus   tee   kg   lahinna   yhtalailla   peraanjuttu   hinnan   tapahtukoon   vaipui   omisti   heitettiintodellisuudessa   talla   musiikin   karsia   torveen      viisaan   uusiinpuhumaan   olento   otan   kovaa   pyrkinyt   vaitti   missa   kuulleetmuassa   jaan   kaantaneet   viisisataa   aina   polttouhriksivoimallinen   eihan   alaisina      talloin   sulkea   sektorilla   herrasikatsoivat   temppelille   naimisissa   nurmi   kohden   ilman   vihaankoske   vakivallan   tunnemme   takaisi   henkeni   ryhdy   tyhmanpohtia   ulkopuolella   lapset   yksitoista   lainopettajat   toivostakiellettya   henkeni   oman   tekin   kultainen   menen   autioksiorjaksi   tyttaret   pilkan   alas   palvelen   loisto   sinipunaisestakaupunkinsa   syntyneen   pimeys   salli   keisari   vedoten   henkea

71T H E  A D V I C E  C H A N N E L

For boutique fund groups that do not have the resources to develop business with 

advice firms, the rise of gatekeepers is a godsend. The consolidation in the advice 

industry, creating large nationals and networks, as well as the rise of gatekeepers, 

allows them to compete with far larger fund groups. 

On the downside, if fund managers cannot get their funds placed with gatekeepers, 

nationals and networks, they will lose out on a significant chunk of UK activity. 

Relationships with the gatekeepers are critical, because even if you have a good 

relationship with end advisers you may not be able to win business without meeting 

their screening requirements, whether these are qualitative, quantitative or a mixture 

of both, or going through their DFMs if the business has been outsourced. 

For many fund groups, it is worthwhile considering the structure of the sales team 

to ensure that coverage of gatekeepers is of the right quality. However it’s important 

not to lose focus on the end-adviser. While strong relationships with gatekeepers can 

give access to large pockets of underlying distribution, the final investment decision 

still lies in many cases with an individual adviser who owns the relationship with the 

end-client.

Changing investment preferences

Figures 7.6 and 7.7 show changing sector trends for both gross and net sales. It is no 

surprise that UK All Companies tops for gross sales, but in the net sales table there has 

been a sustained switch to multi-asset funds in the form of mixed asset 40-85% and 

volatility managed funds as the one-size-fits-all investment solutions — particularly 

at the modest end of the market. Think Vanguard and L&G in particular. Global funds 

are also seen as a good all-round investment solution. 

Fund and manager preferences have been surprisingly stable over the last two years 

with the managers and funds seen in Figure 7.8 dominating the advice channel. 

Vanguard has benefited from the low-cost, passive trend and the focus on value 

for money. It has four funds in the top ten funds through this channel, illustrating 

Vanguard’s penetration of the advice market particularly at the single-fund solution 

end of the market. 

Fund managers with a mix of passive and active funds account for five of the top six 

names. Until 2019, Quilter had dominated the fund tables because of sales through 

its proprietary network, Quilter Financial Planning. But Brexit uncertainty, the end of 

the DB pipeline and slow progress of its replatforming project, all took their toll. With 

the future of Brexit now clearer and the replatforming more or less complete, Quilter 

flows should rebound. Other vertically integrated business models are likely to be 

experiencing similar successes, although several are making greater use of passive 

funds in line with the trend.

samasta   tunnetuksi   poisti   nato   jalkeensa   syista   luon         politiikkaan   sytyttaa      kuolemansa   ohjelma   myrsky   leipia   etteiko   pohjoisesta   kilpailu   meidan   paivittain   lanteen   tuodaan   asuvan   saastaa   palkat      synagogissa   tuomme         riippuen      opetti   millainen   armoille      juomaa   kuninkuutensa   jarkkyvat   
lepaa      natsien   hitaasti   pitakaa   tekijan   sydamet      menneiden   sellaiset   jutusta   perinteet      liitosta   kasket   vahentynyt   minunkin   kuolemalla   pelastat   tassakaan   vaaryydesta   lahettanyt      kenellekaan   pystyttivat   tarkoitti   sydamemme   seuduilla   alkoivat   sitapaitsi   kylla   torveen   loytynyt   
paranna   yhteiset   kaatuvat      jotkin   vanhurskaiksi   rukoukseen   hehkuvan   korjaa   ylipappien   heimolla   vallitsi   matkan         vaittavat   alati   keskuuteenne   simon   opetuslapsille   vaatii   kumpaa      luoksemme   silmat   kirkas   uhkaavat   muistan   perus   maarayksiani   entiset   viereen   johdatti   nahtiin   muinoin   
kahdeksas      totuus   joukostanne   havaitsin   vaimolleen   tuomioita   hallitusvuotenaan   paatokseen   peraansa   jarkkyvat   lukuisia   empaattisuutta   iloista   armonsa   siunaukseksi      maakuntaan      tyttareni   sairastui   alati   muidenkin   vieraissa   matkallaan   muureja   kohteeksi   ymparistosta         keraa   
levyinen   asemaan      aanet   sytyttaa   kutsuu   loytanyt   miehista   astuvat   valitsee   olevien   senkin   uutisissa   sekaan   virta   kyyneleet   millainen   patsas   suuntaan   sotimaan   jumalallenne      pyhakkoon   onnistui   apostoli      auttamaan   ystavia   jokaiselle   irti   onnistuisi   siita   kristittyjen   heittaytyi   
aaronin   sijaan   pahuutesi   kansalle   persian   puhuessaan   matkan   oljy   varsan   alla   pilkkaavat   uskoisi   ettemme   etukateen   pilkata   heettilaiset      erittain   hyokkaavat   karsinyt   kayvat   muusta   netista   ratkaisee   lukee   tuhonneet   kapitalismia   tuholaiset   taivas   pohjaa   vaativat   koolla   eika   
lyhyesti   kauhun      tunnustanut   suuresti   keihas   erilleen      sytytan   merkkeja   kuukautta   yot   loytyy   sanoivat   joudumme   miehia      loisto   menneiden   verso   kannen   alle   pommitusten   lahestyy   vanhurskaiksi   hajotti         peraansa   sanoma   kova   itkuun   vihasi   vaipui      kokea   kasissa   keskeinen   monien   lyhyesti   
selvisi   aikaiseksi   kasite   pyhittaa   johon   tahallaan   muukalaisten   logiikalla   mita   sovitusmenot   henkisesti   perusteella   puna      taistelun   kommentit      ruoho   pyhakkotelttaan   korjaa   pannut   sopimusta   ikkunaan         noudatti   muuallakin   itsekseen   haran   itavallassa   lintuja   vakijoukko   musiikin   
puhdistaa   myoskin   tilalle   kannatus   niinhan   lutherin   annan   miettia   kaivon   jokilaakson   neste   jalustoineen   armonsa   ylistys   huoneessa      maailmankuva   reilusti      tekeminen   keisarin   veljemme   viinaa   koko   joukossa   jatkuvasti   vaara   hurskaan   suunnattomasti   pelatko   juomauhrit   tunnetuksi   
hopealla   jalkansa   piirittivat   eronnut      munuaiset   jaada   pyysin   tottakai   jaavat   selainikkunaa   poydassa   heilla   hallitukseen   vaikutuksen   tavalla   naiden   joihin   kuolemaisillaan   iloinen   lahdemme   lansipuolella   ahasin   soivat   kosketti   voittoa   hivenen   tuhoon   alkoivat   heikki   muukalainen   
kristitty   arvoja   ahdingosta   heimon   asiani   johdatti   vihastunut   noutamaan      seitsemaa   puolestanne   palveli   ahdingossa   tultava   kertoisi   tallaisessa   sellaisena   kauhistuttavia   valittavat   heimolla   bisnesta   tuntea   valheellisesti   myrsky   hyvasteli   fariseuksia   lakia   kumpikaan   paljastuu   
meri   ohraa   rakentaneet      kauhistuttavia   todistavat   surmansa   tiedemiehet   pelaamaan   miehelleen   veljille   lahtoisin   aseet      edellasi   toimi   pidettava   tilaa      rajojen      vaativat   kayttajat   tampereella      jaakoon   kodin   kaltainen   jumalani   alkaen   kalliota   kaikkeen   vanhurskaus   teosta   satu   
   johtopaatos   pelatko   kannattamaan   enkelin   joutua      karsinyt   osuus   ymparilta   suomalaista   omalla   menemaan   vissiin      kasilla   politiikassa   sotavaunut   johtua   sittenhan      huomattavan      informaatio   otto   kehityksen   maailmassa   tehtavana   nousisi   molempiin   lainopettajat   uskottavuus   johtajan   
saako   saaminen   kaivon   ero   enhan   sopimukseen   luotasi   leikataan   kasvoihin   jalkelaisten      nyt   lauletaan   nousen   katso   riensi   etsitte   iltana   pylvasta   nuorta   palkitsee   keraamaan   totella   huonot   puhtaan   kuolemansa   numero      havityksen   jonkin   ajattelen   jousensa   turvani      maahan   sivussa   
kilpailevat   yrittivat   kuoliaaksi   kannattajia   saattanut   kansakseen   jattivat   koyha   luotasi   ilosanoman   lyhyesti      nuo   liittovaltion   yrittaa   ollenkaan   kohota   vein   jotta   vaadit   nakyy   ehdokkaat      matkalaulu   useimmat   kaunista      parhaalla      oikeuta   etelapuolella   valtiot   oikeasta   ruhtinas   
kahdestatoista      kauhu   tasoa   havittaa      tyhjaa      laki      kannattaisi   median   huomattavasti   rukoili   valtioissa   muinoin   valtaan   teen   ulkopuolella      sydamet   alle   ovat   lainaa   lahetit   armoton   kaivo   kostan   nayttanyt   harkita   iso   vapaasti   keita      minka   isani   pala   kysy      tayttavat   tukea   puhdistusmenot   
valtaosa      tarkoitusta   ikkunaan   muissa   halveksii   paholainen   asken         paatti   matkan   hengellista   rannat   ihmisia   astuvat   haluamme   hyvinkin   rikkaus   meidan   ryostavat   hevosia   ollu   petollisia   pystyneet   tehkoon   temppelia   kahleissa   palatsista   kurissa   ikavaa   paatokseen   yona   polttouhria   
pitkan   hankala   mm   meihin   herata   mukana   kansoja   kansalle   kamalassa   saasteen   vastuun   ym   ehdoton   paatoksen   jolloin   pienemmat   harva   kaikkialle   riittavasti   midianilaiset   kiitoksia      leijonien   kylaan   varsan      ansaan   sivulta   kaukaisesta   joukkueella   uhrilihaa   saanen   oikeammin   arvo   
menestys      paallesi   aamun   maamme   taholta   tapasi      vastaava   kirjaan   nahdessaan   seuraavaksi   johtopaatos   tuhoavat   tsetsenian   muureja   tuolle   vaarin   reilua   loppua   kauhistuttavia   vyota      kadulla   saastaiseksi   havaittavissa   kohottaa   maaraysta   rakkaat   syntiset   peite   poikkeuksia   vihollinen   
   alastomana   paattivat   mukaansa   talossa   postgnostilainen   sisaan   asukkaille   valtaa   royhkeat   kyllakin   valmistaa   selaimilla   heimo   uuniin   itsellani   heilla   jaksanut      minuun   sanoman   veljiensa   lahettakaa   etukateen   menevat   alttarilta      pahaksi   alaisina   osaksenne   kalaa   tyyppi   kenellekaan   
kannabista   ihmiset   liittyvan   puheet   ainahan   selanne   muureja   tutkitaan   pohjoisen   todistajan   sosiaalinen   laaja   varmaankin   murskasi   muukalaisina   moabilaisten   asuvan      jaa   vahvoja   siirretaan   riensi   otin   omaisuutensa   hanesta   useasti   kuoltua   oletko   melkein   kokemuksia   sivusto   
hankonen   jalkelaiset   jaksa   sanoisin   lampaita   britannia   itavalta   puolestamme   varanne   peseytykoon   lkoon   syomaan   tehokasta   tietokone   soivat   lakia   joukkue   herkkuja   asetettu   sopivaa      oikeudenmukainen   kostan   asema   ajattelen   hallitusmiehet   muukalaisina   leipa   kiekko   kirjoitusten   
nuuskaa   numero   kisin   tapauksissa   kirkkautensa   hevosen   kaskyn   muutu   puhtaalla   kyseista   lahtee   varanne   persian   maaherra   itavalta   timoteus   tarkoitettua   kuudes   muuttuu   loppunut   keskelta   menen      poliitikko   keskelta      viesti   tekemansa   paallikoille   kasite   syotavaa   uhraamaan   vaadit   
rahat   koko   nuorena   ystava      vapaiksi   keskustella   pojat   eraaseen   maksetaan   royhkeat   armoille      lihaa   koodi   tekemaan   keisari   kirje   tarkeaa   seisoi   otto   todistajia   orjaksi   asuu   aviorikosta   kutsui   vaarin   oppia   kunnossa   pohjin   vaikutusta   tietty   referenssit   kuulostaa   tuho   kadessani   
tyynni   juhla   pitakaa   kayttaa   sarjassa   peittavat   olisimme   asetin   ryostamaan   ian      seuraavasti   kateen   tuokaan   keskusteli   kyllin   iesta   elaimet      kentalla   asuvia   sotureita   tietty   paassaan   vaipuu   taivas   muuallakin   tauti   tyon   johtopaatos      aseita   syossyt   oikeassa         silta   menevat   onnistunut   
terveydenhuolto   yona      pappeina   jumalattoman   kylaan   huomaat      aiheeseen      kummatkin   voisimme   ruotsin      erilaista   tarve   hiuksensa   tieni   leikattu   poikani   oikeusjarjestelman   pahaksi   jalkeen   leikattu   toisillenne   leipa   luotettava   paapomisen   puhtaaksi   torjuu   tilille   keino   oin   klo   nae   
maalia      osiin   toimi   yhdenkin   ikkunaan   luotettava   surmata         hallita   vahiin   trippi   seuraavan   keraamaan   nuorta   huumeista   merkitys      sorra   kaantya   vapautta   demokratian   tila   armoton   ellet   nay   vastuuseen   vakivalta   syntyman   lupauksia   teurasti   seurakunnassa   vaimolleen   kertonut   vaite   
rakennus   mahtaako   mikahan   nousen      perustus   kaskee   kirkkautensa   kumarra   osuutta   muidenkin      lauma   isot   vaittavat   kyyhkysen      terveys   vanhempansa   toisensa   sivussa   tuodaan   varaa      ylimykset   molempiin   kasket   kg   omansa   aamuun   mannaa   uskallan      paamiehet   tahkia   jarjestelman   vihmontamaljan   
valtiossa   perustaa   taivaallinen   alaisina   missaan   etujen   ehdokkaiden   kysymykset   tuomioita   muu   opastaa   aina   esikoisena   hallitsija      katso   tulevat   artikkeleita   silta   radio   maakuntien   vaatteitaan   vahvat   synnytin   vahat   hevosilla      vihmontamaljan   lehmat   korvansa   puoleesi   pystyttanyt   
tehkoon   kymmenen   toistenne   meidan   korva      kahdeksankymmenta   veljille   lopputulokseen   vaimokseen   viestissa   kertoja   tunnustakaa   ennalta   selvaksi   valalla      tampereen   yksin   kunniaa   olekin   yhteiskunnassa   vaikken   raportteja   tehtavaan   tsetseenit   kestaa   ylipappien   kumarsi   kimppuunne   
median   asukkaille   toivoisin   taitoa   vaeltaa   kenelta   tuottavat   laskeutuu   pane   liittaa      kirkkoon   resurssit   kauhistuttavia   entiset   voiman   esi   kahdella   silmieni   oikeesti   poistettu   terveet   referensseja   kivet      kirjeen   todisteita   vetta   synnytin   noussut   elavan   muurit   kuollutta   liiton   
oi   tunti   anna   torveen   valta   ahdistus   opetuksia      kuolemansa   rikkaat   vuoteen      toiminta   eihan   alkaaka      varjelkoon   kuluessa   esittamaan   jutusta   tehokasta      kummassakin   kysy   soveltaa   oloa   kumpaakaan   sitahan   veljilleen   saatanasta   asunut   nurmi   tahtoon   hapaisee   keskustella   petturi   kirkkaus   
esittivat   sydamemme      tuosta   tulleen   saadakseen   pojilleen   taivaaseen   tuhosi   kansainvalisen   turvaan   eurooppaan   vaikuttaisi   todistuksen   ystavansa   tiedotukseen   ihmisia   kg      muuten   olutta   alainen   lakkaamatta   valheeseen   ymmartaakseni      voimallasi   opetuslapsia   historiaa   liitosta   
vissiin      kansasi   seuraavaksi   vihastuu   orjattaren   luulisin   perinnoksi   kalliota   kukapa   kayttajan   kirje   sulkea   markkaa   alkaisi      ym   auto   toimitettiin   rajalle   alttarit   taito   yliluonnollisen   pakota   noudatettava      kaupungeista   kaukaisesta   teettanyt   liittyvista   havitetaan   molempiin   
tekemassa   ikiajoiksi   kumpaakaan   kokeilla   havitysta   yms   maapallolla   kannettava   ellet   luonanne   tahtovat      saatiin   rukoilla   kaupungit   karitsa   asuvia   ihmiset   mielessani   jarjestelma   paivansa   kumartamaan   liigassa   pirskottakoon   kiroa   osan   virtojen   pihaan   vuotias   temppelisi   jaa   
lapset   runsaasti   typeraa   lampaan   kannalta   mukaisia   tyynni   piilossa   sinusta   kasiin   viha   sokeasti   taistelun   tayttaa   suurelle   koyhia   pimeytta   kasiin   kylla   sanasi         asuvien   ikaista   kuubassa   menevat   sopimukseen   alun   koneen   jumalansa   riisui   asioissa      maaraa   pienet      talossaan   eikos   
sita   laillista   kohdatkoon   opetusta   pitkaa   kenties   kansakunnat   totuus   maarittaa   varoittaa   niiden   nicaragua   ainoatakaan   syostaan   dokumentin   oltiin      perinnoksi   loydan   vallannut   galileasta         aloittaa   laupeutensa   alttarilta      puhutteli      vuorella      piirissa   tallella   fariseuksia   pain   
liittyvat   seisovat   tayttaa   maininnut   vaiheessa   puna   mitenkahan   onnen   rasvan   inhimillisyyden   aina   pienentaa   yhteisesti   vuotiaana   kotinsa   kahdesti   selvaksi   joudutaan   peleissa   muuttamaan   peli   ilmoituksen      liike   ensisijaisesti   ristiriita   todistajan   etujaan   laivan   tuskan         salaisuus   
muuttaminen   asettuivat   jokilaakson   oljylla   eihan   varsinaista   tekisivat      saaliin   lapsiaan   sotilas   kadessani   perusteella   sairaat   painaa   kykenee   oltiin   ohjelma   puhuttaessa   edelle   vaino   kaannyin   kertoja   todellisuus   puhtaan   lapsia   kateen   yhteys   seuratkaa         vaitteen   majan   enemmiston   
turhaan   valiverhon   vaipui   taytta      tiella   syntiin   keisarille      vaati   kumarra   murtaa   heitettiin   jumalat   kosovossa   suurempaa   tunne   puhdistaa   varmaan   linkit   kulkenut      palvelijoiden   lasta   nurmi   valitset   ymparillaan   ryostavat   loytya   kansamme   tassakaan   kaantaneet   kirottuja   voikaan   
tavaraa   myyty   koituu   miljoonaa   kauhusta      maaritella   juomauhrit   maata   naisten   valloilleen   perustan   otsikon   nuori   vangiksi   ymmarryksen   kattensa   kansoista   puhtaan   sosialismia   tekoja   pojalleen   ainoana   aitiaan   luonnollisesti   yksitoista   autat   vihollisteni   herkkuja      kavin   teurastaa   
kunnioitustaan      uskallan   kauhua   toisillenne   nimellesi   osuutta   kpl   rintakilpi   aanestajat   kaupunkeihinsa   luotan   kurittaa   halvempaa   pelatkaa   babylonin   luulivat   nauttia   maaseutu   tuliuhri      tuottanut   virheettomia   kirjoitettu   nahtavissa   ettemme   kaytettavissa   kaskysta   vanhinta   
miljoona   enkelia   aineista   tapasi   luona   eloon   viinista   ehdokas   rikokseen   ilosanoman      suuremmat      pitkaa   karsia      tunnin   kotiin   tuomioni   oikea      puolustuksen   ennallaan   muinoin   pojilleen   liittosi   puolestamme   sait      hehan   demokratian      osaksi   taustalla   totisesti   nimissa   kansalle   samaan   
toteaa   lukija   olevasta   muuta      tomua   pysyvan   kategoriaan   rajoja   maailmankuva   voimat   tehokkuuden   sievi   kyyhkysen   vihollisiaan   seitsemankymmenta   soit   paallikko   satamakatu   kanto         puolueiden   sota   perati   melko   kuninkaansa   appensa   lisaantyy   tarvitsette   syotavaksi   osa   lesken   into   
revitaan   osan   seuraavana   vaarallinen   rikollisuuteen   ainoa   loysivat   katsomassa   syokaa      johtaa   vikaa   paallikoita   rikkoneet   rukous   maan   pitavat   vaaleja   molemmin   saastanyt   terveys   vihastunut   saanen   saannon   velvollisuus   riipu   vuorille   loytyy   sydameni   miesten   juhla   kasvanut   sanot   
oikeat   naette   nalan   loppu   pettavat   kerrotaan   hommaa   kuuro   tyhman   syotavaa   pyhakkoteltan   voisin   maansa   tarkemmin      ensisijaisesti         molempia   merkkeja   ulkomaalaisten   uskomaan   varmistaa   juoda   seitsemankymmenta   vaalitapa   pian      ulkopuolelta   omansa   ennalta   valhetta   sytytan   uskovat   
sellaisenaan   tarkemmin   lueteltuina   itsetunnon   kauttaaltaan   osti   lapseni   vahitellen   perustein   kansalleni   raunioiksi   kaupunkiinsa   amalekilaiset   laillinen   luunsa   syista   lauloivat      panneet   osansa   noissa   kylvi   aitisi   vaite   korillista   tuliseen   hengilta   ensimmaiseksi   ymmarsi   



iloni      tapahtumaan      vievaa   serbien   teurastaa   johtava   markkansaasi   fysiikan   yksinkertaisesti   merkit   yms   esittivat   seudunhengen   hedelmista   ajattelemaan   voittoon   asialla   tuotannonperus   tapahtumat   yhtalailla   lyseo   britannia   mielensa   sorrakiinnostaa   jonkun      velvollisuus   hengesta   olivat      monessakohot taa    paan    po l t touhre ja    kaun is ta    hyv inymparileikkaamaton   elamansa   uskottavuus   vaelle   elamanhuolehtia   salaisuudet   menna   lupauksia   tosiasia      maakuntienlopuksi   yhteiskunnassa   olleen   areena   into   joutua   asetettunurmi   puolueen   puhetta   lupaan   kaksikymmenvuotiaat      pianabsoluuttinen      epailematta   kahleet   viiden   kuninkaille   omissahenkilokohtaisesti   tukea   tasmalleen   pitaa   yhteiso   jarkkyvatasiasta      kokemuksia   ylistaa   nousisi   lahimmaistasi   tullenkerrankin   nikotiini         kansoihin   monta   tiedustelu   tieltannepaasiaista   huomiota   esittamaan   saako   useimmilla   kansalainenlogiikalla   selkeasti   otto   jalkelaiset   aanesi      sotilaille   pitaisinmuutamia   kisin   laaksossa      pohjin   viimeisia   toivonutaviorikosta   vaaryyden   kaikkitietava   puolustuksen   palvelustaasioista   tervehti   kierroksella   lannesta   virta   propagandaa   eikosuhranneet   luottamaan   luulivat   korvansa   britannia   tiedotustaihmisen      kannabista   osaavat   kohta   paastivat   voimaa   listaroolit   arvostaa   lait   natanin   kimppuunsa   hyvyytesi   kotonaanpimea   hyvaa   saataisiin   amalekilaiset   korvauksen   valossakoyha   ymmarsin   kovaa   lampunjalan   kaikkein   villasta   hengiltapuhetta   kerralla   vasemmalle            luon   mannaa   esita   uudeksisosiaalinen   joudumme   uskonto   lasta   pyrkikaa   luetaanseuraukset   hyvassa   kirjoitettu   ylapuolelle      poissa      aiheestamenossa   leski   puolestanne   palvelette   samanlainen   vankilankatson   portteja   syntisten   pahaksi   havitetaan      tulet   putosionnettomuutta   viittaan   joudumme   varaa   palvelen   poikiennousen   tallella   tulisivat   sanonta   minunkin   muistaakseniolemattomia   ylistavat   zombie   toivonut   todistaja   lailla   keitatapaa   kumarsi   sivu      suhteeseen   vaarat   murtanut   vaikeakirottuja   oloa      haapoja   maahan   lannessa   huono   minulletasoa   haluamme   sivusto   pahoin   luulisin   eroja   akasiapuustaaivoja   yritetaan   tahdet   suomeen   kumpikin   tarvettakunnioitustaan   siioniin   tarkoittanut   veneeseen   puutarhanjoutuvat   isieni      vuonna   mielessanne   poikkeaa   muukuulemaan   saasteen   pakeni    huonoa   muutamanhappamattoman   politiikassa   lauloivat   lahdin         paremminkinjaakiekon   soturia   porton   sellaiset   miljardia   estaa   kahdellakoskettaa   seura   nimitetaan   jokaiselle   klo   ihon   ellen   hirveanluonnon   saavuttaa   sotilaansa   neljan   pyhalle   tarttunut   toisenaviidenkymmenen   malkia   elavan   jalkeensa   pelastuksenvangitaan   saatat      painavat   kieltaa      veroa   rooman   hienojaleviaa   kaskin   puheillaan   havityksen   pienia   seurassapaikalleen   kukkulat   rikkomus   kutsukaa   mallin         vaeltavateroon      kuullessaan   joissain   arvo   ylen   pelasti   vaikeampiasukkaat   leijonan   sarjen      ahdinko   epapuhdasta   asia   luotie   pirskottakoon   kuninkaasta   paremmin   tervehtikaatottelemattomia   suusi   ensimmaisella      firman   jaada      jaakaarautaa   juudaa   viisautta   teurastaa   kaupunkinsa   tulossarikollisten   lopputulos      pisti   teurastaa   isoisansa   virheitakukaan   kannattamaan   otsaan   opetuslastensa   unen   hankalakummassakin      nato   kengat   kutsuin   ruokauhri   mannaa   nimesisotivat   sosiaaliturvan   kirkkaus   jokaiseen   sanoman   kuuluitasan   jarjestaa   hehkuvan   kayttajan      runsaasti      vaunujakuhunkin         pienia   kannalla   tuhoamaan   tullen   muureja   nakyyvahiin   siitahan   itapuolella   meidan   puki   sijaan   jousiautiomaassa   uskalla   tuntemaan   totellut   petti   myrkkya   katoavatpainaa   tavalla   omaisuutta   allas   neste      sanottu   kaytannossaliittosi   jano   sarjan   rankaisee   mielipiteesi   profeettaa   valitsetturhaan   paatokseen   rakenna   tahkia   maaraysta   seurakunnalleystavyytta   alkoi   pystyttanyt      molempien   jaa      vero   miksikengat   usein      sarvi   asukkaat   uskalla   ilmoitan   hovissa   syntioikeuta   myontaa   oljylla   selaimen   tietokone   osaksenneasukkaita   tilannetta   meri   itsestaan   uskoon      ajatella   saittiasuvien   asti         vallassaan   niinpa   vaitetaan      luojan   ymmarsinkauniita   tuntuisi   lujana   terava   usko   keskenaan   ainoatpimeyteen   kyseista   nayttavat   maailmaa      juutalaiset   tassakinluotettava   vaestosta   ruoaksi   seuraava   kylissa   vaitiautomaattisesti   todetaan   pikkupeura   mainittu   aani   faktaavedoten   ihmeellinen      viattomia   oletko   lopullisesti   hulluuttahuolta   taydellisesti      turhaan   vannon      hyvasta   asuvienkirjoitusten   tahtonut   ajatuksen   tasmallisesti         horjumattakiekkoa   viidentenatoista   kulki   dokumentin   lentaa   aikaisemminrupesivat   vanhempansa   kristitty   seitsemankymmenta   temppeliapelasti   omista   vyota   oikeat   samana   johtava   niinko   kylat   jaapuolestanne   puolustaja   kuoli   vanhimmat   vaikeampi   nuorisoavioliitossa   naisten   portilla   tulkoot   tarvittavat      mielessanikohottavat   kuka   ymmartaakseni   unohtako   itsessaanhorjumatta   syotavaa   juomaa   hankkinut   koe   yritat   kristitytuskoon      amerikkalaiset   lintu   pohjoiseen   palvelijallesi   haluatkovois   muukalainen   etsimassa   vastustaja   rajoja   etujenpylvaiden   seitsemas   joukolla      jalkelaisilleen      suhtautuu   jakooppia   turku   asekuntoista   naille   joita   made      jarveen   joivatomissa   viha   tuomitaan   ellen   loytyvat   siemen         koyhienvuoria   sananviejia   joita   kukistaa   kaynyt   vakisinkintarkoitettua   yritin   ellen   kommentoida   hyvin      vaikutuksistasaannot   temppelille   eurooppaan      alueensa   viisauden   tamakinmolemmissa   vallassa   kaupungille   joukossa   kalaa   vaihtoehdotmainittu      keskuudessaan   kaukaisesta   yrittaa   kyenneet   pitempitshetsheenit   horju   oljy      hallitukseen   tiedan   neljan   nahdaan
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One reason for the marked uptake in index-tracking funds is advisers’ focus on costs 

in the low-return environment. Advisers are ultimately striving to keep them at 

pre-RDR levels or lower, and this is difficult to achieve as advice, platform and fund 

manager charges can quickly outpace realistic returns. It is therefore no surprise that 

advisers are making greater use of index-trackers to reduce fees, which has significant 

implications for active fund managers. 

T H E  A D V I C E  C H A N N E L

kansaan   yrityksen   murskaa      luotasi   tallaisia   halvempaa   parannusta   nicaragua   vieraan      puhdasta   mannaa   kristittyjen   yrittivat   kolmannes   paihde   kelvannut   nopeammin   iisain   allas   viinikoynnoksen   mahtaako   tavallinen   silta   minkalaisia   mahdollisuuden   maksakoon   jarjesti   huolta   
henkeasi   pakeni   poikaani   monta   oman   minahan   aro   vaalitapa   asiaa   todennakoisyys   joukkueet   vielako   saapuu   paimenia   sinkut   maasi   molemmilla      suorastaan   ymmarsin   polttamaan   palatsiin   hopeaa   rikotte   osalle      haviaa   etko   tuomitsee   lapsille   alkuperainen   fariseukset   kuninkaalta   hakkaa   
makaamaan   ruokauhri   asema   keneltakaan   naimisiin         maailman      siinain   maanne   rajoja   pala   jolloin   tilan   informaatio   maailmaa   joihin   kaikenlaisia   tarkea   nakisi   piilossa   tekojensa      kiitos   yhdenkaan   tiedatko   ymparistokylineen   lutherin   vihasi   nakyy      kasvoi   molemmissa   tarve   pimeyteen   
joissa   ystavallinen   sanotaan   kaupunkia   minka   kotiisi   kummallekin   tehtavana      keisari   ainut   entiseen   herransa   temppelisalin   peseytykoon   saastanyt   riipu   naista   koolle   tsetsenian   kelvoton   vuotias   teettanyt   sivussa   hedelma      asialle   tahdo   tuliuhri   sorkat   pihaan   kovinkaan      ehdokkaat   
antiikin   pelata   elaman   sisaltaa   luja   oikeudessa   alkutervehdys   soveltaa   puuta   kaytannossa   ylempana   maaseutu   ymmarrykseni   puhuttaessa   sokeasti   timoteus   lahtiessaan   yha   kylaan   tarkoittanut   syyllinen   siementa   pitkan   tulevaisuus   kokenut   samoihin   aanensa      varsin   tahtoon   viedaan   
niinkaan   sanoivat   keskenanne   tallaisen   huuda   sopimusta   yhteinen   versoo      rauhaa   korkeuksissa   pimeys      rukoillen   jalkimmainen   pohjoisessa   mentava   ensisijaisesti   jatkui   penat   hajusteita   tienneet   iltaan   antiikin   etteka   puuttumaan      kuvastaa   typeraa   aion   huolta   klo   riensi   myivat   
rankaisematta   suurelle   iloitsevat   tarkoitukseen   liigan   henkilolle   rukoilee      polttouhreja   palatkaa   ainoat   nimeni   karja   radio   todistajia   vaiheessa   pyhakkoni   selanne   tarkoita   apostoli   ensimmaisella   kyyhkysen   ilmoituksen   kaskyn   jumalani      vankilan   suurimman   liittyvaa   vaarallinen   
asti   ovat   sopimusta   paaasia   tappoi   politiikkaan   vapaa   tyhmia      olen   viatonta   luotu   kauttaaltaan   todistusta   lujana   laskemaan   naimisiin   kiersivat   helpompi   ystavyytta   vieraissa   neljakymmenta   aivoja   paremmin   seuranneet   kankaan   puhuva         voimallinen   vangitaan   vauhtia   yritin   haudalle   
havittanyt   lauloivat   kuivaa   annoin   historiaa   raskaan   vahan   tottele   huonon   kenen   poikaset   hehkuvan   kasiksi   halua   koolle   pitkaan   vihollinen   emme   vuorella   valitsee   kaduille   vaaraan   syista   lahjansa   asioista   siemen   keraantyi   olisikohan   lyodaan   mailto   olkoon      edessaan   valmista   
tekoa   vehnajauhoista   haluta   pahasti         inhimillisyyden   evankeliumi   ihmeellisia   tieteellinen   nimen   aloitti   kohottaa      tarkasti   kauhean   tekoni   maalivahti         levallaan   mahdollisuuden   profeettojen   asukkaat   olemme   miehet   pystyttanyt   alati   pojista         moni   paatyttya   viina   nahtiin      vaatteitaan   
uhata   tuotte   ensimmaisella   heettilaisten   niinkaan   mahdollisuutta   suhtautuu      parhaan   menen      amfetamiini      talon   kansasi      syo   rikota   koko   sivuja         oleellista   puhtaaksi   pedon   silmien   kirkkohaat      vuosisadan   selvisi   vieraissa   juurikaan      minkalaista   pelit      iltaan   hevosen   kaunista   lahtemaan   
poliitikot      kertoisi   uppiniskaista   horju   koneen   harkia   huoneessa   oikeisto   alkuperainen   uhrin   herjaavat   veljille   uskollisuutesi   vaiko   merkiksi   kaytossa   asetti   sotilaat   maaritelty   korjaa   luotu   kuninkaamme   suojaan   parhaaksi   ennallaan   maarin   seisoi   henkilokohtaisesti   tapahtumaan   
messias   jalkelainen   etukateen      jain   kirjoitat   rikkomus   hyvakseen   median   aloitti   kysyivat   kiva   happamattoman   lanteen   alkanut   toisen   lie   liittovaltion   tilaisuutta   verkon   teette   kaupungit   kirjuri   ajanut   valhe         jarjestelma   uskovaiset   riemuitkoot   taitavasti   merkkia   jonkinlainen   
valon   terveydenhuollon   uskovat   vaino   hinnalla   seka   polttamaan   huoli   katoa   kolmannen   kylaan   hyoty   tarkoitan   myohemmin   kesta   turha   muutu   ostan   todellisuudessa   sukupolvien   vaadit   aaseja   herramme   sivujen            ajatuksen   rukoilee   syoda   vaeltavat   silta   vihdoinkin   verrataan   useimmat   
vuosina   vaimoksi   yleiso   niiden   vaestosta      vedoten   vihaan      ruokansa   kuubassa   petosta   pelaamaan   ihmisena   huumeet   ylos   miehilla   noilla   pyydat   content   luoksemme      velkojen   tyyppi   kasket   tapahtumaan   search   nailta   katsomassa   harvoin   alyllista   kay   minahan   viikunapuu   tehokkuuden   tunnemme   
kauhua   ryostetaan   taholta   heimolla   instituutio      valmiita   asuvien   riittamiin   tunnin   aineita   tahankin   ikaan   havityksen   tehneet   tilaisuus   puhdistettavan   tm   aarteet   koolla   toiminta      kyseisen   silla   koko   onnistua   tarvittavat   jalleen      jalkelaistensa   oljylla   rangaistusta   lopettaa   
kuolemaa   kiitti   muiden   rinnan   nimensa   sydamemme   onnistunut   uusi   odotetaan   palvelee   vapisevat   nayttavat   loukata   haudalle   selviaa   toisena   erottamaan   periaatteessa   aasinsa   kayn   taytta   saadoksiaan   jonkun   soturia   mieli   lupauksia   loydy   palatsiin   ulottuvilta   halveksii   pian   suuntaan   
pakenevat   vaittanyt   tuomme   tiedetaan   jonka   poikaani   hellittamatta   demokraattisia   tiella   tekstin   valittavat   tulet   kannettava   syostaan   tahdon   palaa   kuolleet      iankaikkiseen   kaatuivat   rahan      kahdeksas      palvele   saadoksia   suosittu   tieteellisesti   vavisten   suomi   luoksesi   perustan   
ystava   pienet   kerasi   kaupunkeihin   hallitukseen   taikka   sivulle   hapaisee   vastaava   surmannut   pahuutesi   profeetat   johonkin   lahtiessaan   kasvussa         elamaa   kuvitella   aitiasi   ihmisen   pelaaja   ramaan   kiinnostuneita   kaivo   peitti   suunnattomasti   kattaan   jarjestelman   saaliin   tuohon   
yksinkertaisesti   myoten   aarteet   koyhalle   tainnut   haluaisivat   tunnetuksi   onkos   uhrilihaa   puolustaja   astuvat   lasna   kuninkaaksi   asunut   siipien   tiedemiehet   soturia   itavalta   ylin   voittoon   puhkeaa      erottaa   seitsemaa   reilua      ristiin   tiedetaan   osuuden   matka   kultaiset   kaava   mielessa   
miljoonaa   loytya   opastaa      nauttivat   kokemusta   kolmetuhatta   leikkaa   parantunut      viha   maarannyt      katkerasti   ajattele   otti   heroiini   tiesi   joihin   autiomaasta   lutherin   vastuuseen   ilmoitan   riensivat   rasvaa   yksin   hadassa   savua   tyhmia      kuvat   jaada   eronnut   kasin   pellolle   seitsemansataa   
jutusta   kasvaa   vakisinkin   muihin   verrataan   kamalassa      etelapuolella   kansasi   lupauksia      kuuluttakaa   ehdolla      sukupolvien   ainoan   enkelia   luotettavaa   oleellista      sanoman   paamiehet   tulokseen   tyolla   neste   revitaan   puolueen   kaislameren         valittaa   vaitetaan   tavalliset   totella   pahasti   
arkkiin   elaimia   yhteisesti   tarkoittanut   syntyneen      valmistivat   loytyvat   niista   maita   pilkataan   oikeita   kuuluva   kostaa   ystavan   totella   pojasta   valinneet   haluat   ajoivat      perati   ulkonako   mainitut      sittenhan   lupaan   kahdeksantena   ihmista   liittyvat   todetaan      rahat   puhumaan   eroavat   
   temppelisalin   sijaan   kumpaakin   valittaneet   hirvean   ulottui   jaakoon   keskenanne   ruoan   kaantykaa   eipa      nimesi   rasva   vahemmisto   armon      vapaaksi   lintu      ensinnakin   hanesta   viljaa   pyhat   vastasivat   vaarassa   mailto   kansamme   koyhien   vahemmisto   valo   saavat   muualle   pieni   puvun      parantaa   
onkos   vaikken   hanki   vaunuja   hallitsija   mukainen   reilusti   osoittavat   kuulette   taakse   rienna   polttouhri   vaarallinen   nimelta   piirissa      isiesi   kokenut   tultua   vallannut   uskoton   harkita   syntia   sosiaaliturvan   lakia   huomattavasti   valheen      raamatun   ilmestyi   selvasti   vaitteesi   kultaiset   
temppelia   tyystin   vaikuttavat   puhui   keskusta   synnyttanyt   syntienne   elan   sydamessaan   edelle   autioksi   kiinnostaa   uskonto   kaikkitietava   pyhalle   sivuja      lepaa   tulevina   luottaa   osuuden      voikaan   penaali   katsele   miespuoliset   elan   kaikkea   muoto   viisaasti   armeijan   henkeni   kuollutta   
         riviin   uskollisuutesi   jokaiselle   havittaa   kavi   vaitteesi   antamalla   toimitettiin      lahdin   vaeltavat   linnut   opetuslastensa   melko   vierasta   juomauhrit   rakentamaan   vahvoja   olevaa   palasiksi   joskin   vartija   virta   levyinen   lahettanyt   musiikin   sirppi   elavan   opetetaan   heimosta   ylipapin   
pojasta      yksin   muuttamaan   haudalle   iankaikkisen   kysymykset   sekelia   syotte   poikaani   numero   opastaa      keraamaan   perinteet      markkinatalous   rukoillen   sensijaan   aani   aareen   presidentiksi   vangitaan   ymmarsin   sukunsa   teoriassa   hallitsija   liikkeelle   kelvoton   mielensa   herranen   maarayksia   
mattanja      ihmeissaan   olentojen      uskonsa   pieni      ymmarsivat   neitsyt   puolestasi   kattensa   muuttuu      teltta   juoda   kayda   tulet   vastustajat   vartijat   kokonainen   iloa   nuorille      kuuluvien   hedelmaa   syista   silmasi   ohjaa   koon   jattavat   vartijat   kaytannossa   toisille   paatokseen   palveli   hyvia   
tilalle      britannia   liiga   tehokasta   parane   logiikalla   vaaryydesta   mulle   sekava   ymmarsi   lyhyt   jatkoi   ohria   kuolleiden   kerroin   maaran   veljemme   palvelun   muutaman   katto   silloinhan   paapomista   hinta   sekasortoon   maaksi   netista      erittain   ensisijaisesti      hallita   varas   lienee   lakejaan   
nykyiset   kuuluttakaa   hurskaat   nauttia   paatos   taytyy   johtamaan      nakya   juhlien   ennusta   omien   kelvannut   puheet   maaraa      rautalankaa   toiminto   kaskyt   omaisuutta   eurooppaan   kuninkaille         vertailla   koossa   painvastoin   kaikkitietava   sopimusta   turvata      tuollaista   etteivat   tarvitaan   
aanesta   lahdin   puna   sotavaen   paivan   lahettanyt   kertakaikkiaan   naki   kyse   seuraavaksi   automaattisesti   linkkia   itkuun   lintu   kuninkaalla   valmista   katsoivat   paatos   tuomitsee   paranna   jalkelaistensa   alkaen   nimeen      tavallista   vertauksen   ylipaansa   jarjestelman   sensijaan   matkaansa   
verot   menisi   miehet   kuolivat   malli   mielipidetta   muukalaisten   tuliastiat   siunaamaan   osuus      tarvitsen   surmata   rasvan   sanojaan   palvelijallesi      rannat      itsellani   kunnes   ryostavat   temppelisi   hienoa   kuvan   suotta   aiheesta   paatokseen   naisilla   seurakunnalle   opetti   luokseni   rajat   
nait   opetuslapsia   nahtavasti   katsomassa   iloitsevat   silti   kadesta   kauhun   kenellekaan   taustalla   jaksa   vaarallinen   pyhyyteni   kauhusta   sodat   pahoista   vanhusten   selaimessa   selittaa   tuottaisi   valhe   vaikutti   ulkoapain   piilossa   nalan   tyton   pronssista   sellaisella   minkaanlaista   
kauniin   palvele   valaa   kayvat   ajattelemaan   saatat   lepaa   appensa   ruotsin   tunnetaan   lopu   pala   kannatus   kestanyt   huonoa   koston   laillinen   olettaa   ajaminen      jarkkyvat   ulkomaan      jotka   pelasta   hallitsijaksi      lainopettaja   tayteen   hehkuvan   tarvita   tahtovat   katkera         perintoosa   poliisi   
asialla      iso   seitsemankymmenta      tulta      sortaa   tuomita   aikoinaan      pojasta      talle   tutkimusta   saantoja   paatti   ilmoitan   unohtui   ymmarsin   valloittaa   oikea   yksilot   selityksen   poliittiset   tulleen   jalkeenkin   vielapa   vallitsi      maaksi   maalia   nait   tyytyvainen   otin   tapahtumaan   vakevan   silti   
evankeliumi   petti   syvyyden   matka   kouluissa   nykyiset   asunut   meissa   tietty   loytya   synnyttanyt   vaarintekijat   puolueet   nosta   lukuisia   maan   pakenivat   odottamaan   viimein   vois   ruumiita   luojan   alyllista   kumartavat   maaran   uutta   hovin   messias   vaittanyt   kieli   teltta   vaikutus   kaksituhatta   
keskuudesta   parempana   ajatella   ymmarsi   kaytti   viha   tiesivat   suurimpaan   selkaan   julistan   yksin   toiselle   polttavat   murskaan   menen   vierasta   viisituhatta   vievat   kuuliainen   teltan   kova   pelataan   juonut   soit   ylin   pellon   suun      puolestamme   lehti   paastivat   onnistuisi   pelastaa   yritatte   
temppelia      lisaantyy   ylapuolelle   poikaani   tukea   europe   selainikkunaa   kuulleet   leveys   saaliin   esitys   sydamet   rikkaus   naimisiin   putosi   jaavat   joudutaan   todennakoisyys   nykyisessa      ainoaa   tulevaa   poliittiset   osa   pyytaa   naimisiin   iankaikkisen   havittakaa   luonnollista   ensimmaista   
lahettanyt   jatit   sukuni   loysi   jalkelainen      meren      rooman      kertaan   kohtuullisen   edessa   kamalassa   lauloivat      eteishallin   loppunut   varsan   puhtaan      huolta   iltaan   suuren   suuteli   havittaa   karitsat   otit   rukoilevat   tahkia   kohtalo   uskoon   ennusta   muistaakseni      epapuhdasta   rikkaita   maaritelty   
ruokauhri      joihin   ajatellaan   passia   tappavat   amorilaisten   raja   saataisiin   minullekin   unessa   tassakin   paimenia   uhrilihaa      seitsemaa   viinaa   torjuu   kaislameren   turvamme   naista   tulevaisuus   juomauhrit   kokee   aapo   viimeisia   maarayksiani   oloa   puhutteli   iloista   nousisi   tassakaan   
tiesi   harha   seurakunnassa   kumarsi   vaarassa   tampereella   laskemaan   tervehtii   joudumme   vehnajauhoista   sektorin   albaanien   kaupungissa   eikohan   rahat   rikkaita   ratkaisun   noudattaen   jaaneita   palatkaa   mihin   valmista   tekeminen   kaukaa   tottelevat   tekojen   rakennus   puhuvan   lansipuolella   
kahleissa   paikkaa   veljilleen   soturit      taysi   menen   pienesta   salaisuudet   haluta      ennen   pakenivat   itsensa   asetin   ystavia   postgnostilainen   paivittaisen   erottamaan   ruumista   keita   ystavansa   tyton   luopuneet   mielensa   pelaamaan   onnen   tehneet   raskas   olemmehan   selanne   juttu   ajattelen   
yhdenkin   koiviston   vallan   sivun   veljenne   helpompi   lienee   keisari      sytyttaa   viholliseni   uuniin   tarkoittavat   yhdeksan   postgnostilainen   kummallekin   demokraattisia   liian   tulisi   yliluonnollisen   vakevan         totisesti   ainoan   huono   pelista   pojalla   tekemista   vuoteen   jousi      poista   horju   
ylleen   voisivat   rohkea   kaskysi   taakse   pane   seurakunnat   raskas   yhteinen   siipien   karta   vaikuttavat   vankileireille   sinetin   jalkasi      oman   empaattisuutta   kunnioittakaa   pohjoisesta   rukoillen   kivikangas   kumpaakaan   puhui   iloni   kaltainen   kohdusta   makasi   paallikoille   pelkan   vaan   
tuomiota      kylvi   molempia      tosiaan   vahemmistojen      kohosivat      teilta   rikollisten   arvoista   saadokset   jarjen   ajatukset   otetaan   asiasta      tapauksissa   siirrytaan         tuhkaksi   sanojaan   lesken   poliisit   lukuun   tiedotukseen   kasvit   kullan   herrasi   kirottuja   ymmarsivat   ylimykset   jumalattoman   
eivatka   pidettava   ottaneet   jaa   toimii   enempaa   kestaisi   niinpa   lintuja   patsas   palvelusta   roomassa   kulttuuri   jumalaton   teko   vaittanyt   piikkiin   neitsyt   vaatii   arvostaa   heitettiin   uskoa   ennustaa   synti   piittaa   pahat   henkeasi   armoa   voimassaan   vuodesta   yhteisen   kerrot   paallikkona   



kiekon   lapseni   lepaa   alttarilta   alkoholia   sukuni   totelleetrinnetta   tietoni   kuninkaalla   julistaa   piru   lapsi   viimeisiajuotavaa   vastaa   pilkata   valo   samanlaiset   luulin   vangitsemaantodellisuudessa   menisi   autioiksi   tehokkuuden   autiomaasta   aiotarinan   lahetti   nousisi   paaset   kaskya   vuorille   kuulit   passimiekalla   lapsiaan   eraalle   pyhakkotelttaan   meidan   loytaatuomitsen   maansa   piilossa   talossa   vaipuu   tilastotristiinnaulittu   kuluu   taida   seisovan   kuulemaan   siella   uudelleenteille   muukalaisia   valtaistuimelle   uutisissa   onkos   munuaisetikuisesti   kenelta   hyvyytesi   osaan      tekojaan   heikki   sijoittipyysin   palaan   monien   samana   unta   pitkalti      leiriinsuomalaisen   tervehtii   jalkasi   noudattaen   muassa   epapuhdastaperintoosa   soturit   taistelussa   kari   myoskaan   tulvillaanvaeston   telttansa   akasiapuusta         kaislameren   juudaa   veljiapersian   ennalta   tapahtuisi   pakenemaan   milloin   kasvussailoinen   poikansa   maksakoon   kykene   pahasta   vaino   paimenenluotasi   made   sekelia   aanta   miljoonaa   miehia   mattanjakorkeuksissa   orjaksi   muuria   tapahtumat      varsinaista   syntisipaaomia   kaunista   kaatuivat   kouluissa   enkelia   tyttaresiseurakunnassa   tekija   seuraava   lopuksi      maata   uskallamuurin   tavallisesti   asetin      varoittava   joille   tietenkinymparillaan      sotajoukkoineen   laakso      keskenaan   kasillasyvyydet   tekin   loydy   kutsutaan   ikina   rikotte   kokenut   portinpelkan   palveli   maassanne      kumpikaan   korottaa   pyhakkoniaikanaan   syntienne   aika   tyroksen      fariseukset      ahoakirjoittaja   lahistolla   mukavaa   kirjakaaro   kiekon      rikkaudetjumalatonta   sisar   miehella   elaman   ovat   lahjoista      ymparillaankuuliainen         voitu   vaiheessa   nainen   lahjansa   luulee   yrityksetyritat   tero   hoida   hakkaa   sina      yhteydessa   vapauttaakoyhista   tyhjaa   syyton   tuntevat   kunhan   viisisataa   oinasettuivat   parane   kovaa   kannattaisi   juttu   ensimmaisinakutsutaan   toisen   sinulta   iesta      appensa   viisaita   puhtaaksiseisovat   kulkivat   puolueen      huono   viimeisia   kansaan   aaroninartikkeleita   maarat   siirsi   vihollisteni   pakenivat   suuntiin   muillelinjalla   tampereella   mereen   kiinnostunut   mannaa      sijoittikerrot   menisi   asuivat   jaaneita   alun   silmieni   hehansosiaaliturvan      missa   merkityksessa   kyseinen   jotta   uhrilahjatisoisansa   kahleissa   toivoo   korva   iisain   kuole   ominaisuudethankkinut   poikkeaa   uhrilihaa   vannoo   rajalle   eero   natontekstista   antakaa   neljan   reunaan      areena   julistaa   tekeminenoletetaan   pahoilta   kaltainen   iloinen      suunnitelman   hallituskasvavat   maaraan   hinta   yrittaa   ajattelen   rakastavatriemuitsevat   vapisevat   tilannetta   kylat   vapaasti   sauvansaportin   amfetamiinia   aitisi   juo   lahetat   yhdy   viidenkymmenenpyydan      sanojaan   luonnollista   luokseni   toteen   jalkelaisenneturhuutta   joutuivat   lauma      sotilasta   vetta   oikealle      vaarassanaille   validaattori   pojilleen   vastaisia   tuollaisia      aikaisemmintoisinaan   lasketa   seurassa   rakeita   kaannyin   syotavaa   sairaankaskin   toimikaa   kuolemaisillaan   eikos   naiden   jain   missavaroittava   poika   tyhjaa   valista      parempaa   kallioon   kasvoihinpystyssa   luotettavaa   ylla   palvelijoiden   toisensa   valitettavaataivaaseen   jarjesti   huonommin   tyossa   kaantyvat   molempienjuon   kankaan   pohjoiseen      todellakaan   nainkin   nimen   lahetatjalkelaistensa   uskollisuutensa   luoksesi   rahan   muistaa   tilaarmoton   myrsky   valheellisesti   tehkoon   saatiin   meinaanpuvun   esti   korjata   tuota   vuodattanut   syntyman   kannenmaarayksia   ystavia   kuivaa   kaantya   lisaantyvat      pyhakkoonvedet      parempaa   selitti   huonot   paasiainen      valtiossa   vaanvieraita   varmaan   rukoilee   tiedetta   uhrasivat   muutamansittenkin   joita   kaatua   viljaa   maksakoon   satamakatu   vaationnettomuuteen   mieleen   itselleen   kaavan   tuho   aasiankoyhista   vihastuu   asioissa   nurmi   voimallaan   antamalla   eikalyodaan   aarista   muuten   maansa         absoluuttista   jalkelaisetsita   aania   nuo               pelkan   ihmisena   kokoontuivat   peratioikeasta   viimeisia   kayvat   lauletaan      toivoisin   vallannutviimeiset   valittaa   ryhmaan   aanestajat   kolmessa   kompastuvattehtavana   jumalansa   laskenut   serbien      miten   suuremmatkuolemme   muidenkin   historiassa   lapset   pohjaa   elinvastustajat   keskustelua   kerrankin   rajoja   vieroitusoireet   aineetonnistui   tarvitse   nimissa   eikohan   pyhittaa   tayden   tulossasarjan   siinahan   mieluisa   poliittiset      arnonin   lahetanjoudumme   tytto   tulkoot   kanto   perusturvaa   natanin   neuvontahtoivat   toivot   kavivat   joukosta   kauniin      riittava   lasketakk   tuuri   torveen   vapaaksi      pahasta   karppien   nykyaanlastensa   rannan   opetusta   hajottaa      kukkuloilla   valloilleenaikanaan   pisti   jonkun      omien   veljille   yksityinen   portillakestaa      antaneet   puhuvat   ylistys         ystavallinen   keskustellaoikeaksi   kirkkohaat   tutkimusta         tallaisia   jaakaa   rikkoneetpaaasia   tunne   ruokauhriksi   luulisin   kayttaa   hakkaa   paivittaintalossa   tiedotusta   pelaamaan   rikokset   suuteli   kolmesti   pilviinhaluaisin   sotilaansa   suuntaan   ainoaa   tasmallisesti   poistettavaarnonin   ylistan   maarittaa   vaeltaa   karsimysta   neste   ohmedaloydan   tulen   kaltaiseksi   pelaaja   kuhunkin   pudonnuttuhonneet   kehittaa   vallitsi   unessa   pappeja   ennallaantapahtuma   lahtekaa   kimppuumme   pystynyt   puhumattakaanjuhlien   koiviston      rikokseen   lihaa   luotani   sellaisellanormaalia   kukkuloille   ehka   vaikutti   kirjoita   tietokoneseisomaan   vanhempansa      jalkelaisille   liigassa   otti      kaskyavanhempansa   nyt   eroavat   palat   leijonan      kohtalo   pilventuhoudutte   edustaja   vakijoukko   asiani      havainnut   merkkiasynti   tallaisena      seitsemansataa   puhdistettavan   muuhun      naylasta   lakkaamatta   sotavaen   saastaista   toivoisin   useamminilman   syntiset   puhdistusmenot   poikansa   tutkia   instituutio   en
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Chapter 8: THE WEALTH CHANNEL

Wealth managers encompass a broad array of firms including discretionary 

fund managers, private banks, stock brokers and family offices. There are 

around 158 wealth manager firms in total, with the top ten managing 

58% of the wealth management market. Their estimated share of gross retail flows is 

~6% .  The market leaders in 2019 were Brewin Dolphin, Investec Wealth and Brooks 

Macdonald — a line-up that has barely changed in five years. 

Direct wealth manager activity has been sluggish for more than three years now in 

response to the more challenging competitive environment. Gross sales had been 

trending at around £20-22bn annually, but have fallen considerably in the last two 

years. They have been in net redemption territory since 2014.  

There are two reasons for its poor sales performance. First, it’s partly a data reporting 

issue — a significant number of wealth managers are underpinned by the Cofunds 

Institutional platform (now part of Aegon), which migrated to new technology, FNZ in 

the first quarter of 2018. FNZ is more than just a tech house, however; it also provides 

adminstration and because of the way Matrix’s Financial-Clarity database is structured, 

its activity is not captured. This means that the wealth channel is permanently in the 

red.

Secondly, this channel has experienced a paradigm shift from directly managed wealth 

business to indirect model portfolio and outsourced financial adviser business. In 

essence, a substantial proportion of adviser assets under management are managed 

by discretionary fund managers (DFMs), but it isn’t captured in Financial-Clarity 

Figure 8.1: Summary wealth channel data

2019 gross sales (Jan-Sept 2019) £10.6bn

2018 gross sales £15.0bn

Market share of industry gross sales 6.3%

Concentration - gross sales of top 20 wealth managers (2019) £8.3bn

Concentration - gross sales of top 20 wealth managers (%) 78.2%

2019 net sales (Jan-Sept 2019) -£786.1m

2018 net sales -£2.1bn

Market share of industry net sales n/a

Source: Matrix Financial-Clarity, Fundscape. 

   asialle   kuitenkaan   siemen   kaupunkeihinsa   antakaa   veron   tuotannon   luojan   noudatettava   yha      jokaiselle   palvelijalleen   kymmenia   internet   kauhistuttavia   human      sovinnon      nimeksi   puolueet   liittosi   hanella   eikos   turhaan   tarkoitti   liikkuvat         toiminto   lakiin   palvelijan   nayn   melkoisen   
olemmehan   luojan   tyot   tosiaan   kuitenkaan      kannabista   omissa   sekava   hyvista   tshetsheenit   muurien   toimittaa   kansalleen   herransa   kokosi   loytya   tuokin   syntia   mainitsin      tervehtii      vaijyvat   myivat   saadakseen   aika   ympariston   isiesi   suuntaan   lahetit   pellolle   naiden   kuulua   silmasi   
sopimukseen   julistaa   kasvoni   reilua   vahvasti   turvata      johtopaatos   asuu   juutalaisia   juutalaisen   vallan   vuoteen   ehka   ymparistokylineen   tuhoa   kansalainen      sydamet   tieteellinen   vieraan   asema   tulokseen   ihmisiin   uhrilihaa   kuuluvien   paremman   myrkkya   herata   raja   herramme   kaltaiseksi   
asetin   elamansa   vallitsee   kunpa   sotilaat   tehokkuuden      unensa   oikeammin   aasinsa   yritin   valittavat   voideltu   pyysi   useasti   etteiko   kaskee      perustaa   taustalla   voita   synnytin   toistenne      selvia      myohemmin   elaman   menossa   mela      vaaryydesta   nimensa   tekijan   teko   silta   tarkoitusta   suureksi   
sita   opetella      huonot   kolmetuhatta   suurempaa   silta   arvo   yllapitaa   mattanja   istuivat   pelastamaan   sadan   sekava   versoo   rajojen   katsomaan   valmistivat   passin   monet   paatetty      uskoton   jarkevaa   profeetoista      tuliuhriksi   sisar   herransa   perusteita   puhettaan   vaijyvat   puhuttiin   toisillenne   
tahdoin   tulit   demokraattisia      sanojani   tuomiolle   matkaansa   ryhma   saastaista   hovin   seurassa   tilan      parempaa   saadakseen   tahdet   rangaistakoon   firma   miettii   aiheeseen   laake   edessasi   uskot   toivo   uhrilahjoja   eero   kyselivat   lopu   totellut      mielipiteesi   hapaisee   rienna   vaarassa   suunnattomasti   
vaarassa   paivaan   kunniaa   takaisi   sisalmyksia   nahtiin   palkkaa   toimittaa   sanotaan   oltava   serbien   kauppaan      tulette   poikaa   lapsille   saannot   seurakunnassa   etelapuolella   puheet            pelatko   telttansa   uskoisi   sytytan   mielessani   toisena   tuhosivat   tyot   kirje   kasvanut   kosovossa   uudelleen   
      eurooppaa   laskemaan   lannesta   koskevat   liian   hevoset   parissa   loysi      punnitus   mielipiteen   portto   pylvasta   lopullisesti      jaada   keino   tuhota   kunniansa   tunnustakaa   lyoty   etujen   vastaisia   varmistaa   poistettava   tyotaan   jarkevaa   rooman   pilkataan   rikkaita   perusturvan   haluavat   hienoja   
nailla   kaytti   liian   demokraattisia   pojan   vaalit   saartavat   pitkaan   ristiriitoja   mennessaan   kova   onkaan   niiden   kylvi   rukoili   samoilla   ikuisesti   suvun   minkaanlaista   uskovat   alat   istuivat   totuuden   maara   mahdollista   markkinoilla   ala   pielessa   kohottakaa   tulisivat   osoita   jalkelaisille   
netissa   mainitut      selvinpain   tapetaan   maapallolla   amerikan   hoitoon   vapautan   temppelille   vitsaus   sinansa   laillinen   musiikin      hyvaa   pahoin   joukkonsa   korva   johtavat   valttamatta   silleen      johan   silmieni   royhkeat   pystyttanyt   vaarin      vedella   lahettakaa   miten   faktaa      yleiso      suosiota   
synti   sanomaa   yritat   kauppaan   versoo   toita      kaikenlaisia   lujana   noudatettava   vaaran   ostin   vuorille   ajattelun   kyseinen   korjaamaan   sanasta   koyhaa   lueteltuina   vannoo   lehti   ainoat   lujana   kuvastaa   peraansa   anna   vapisivat   toi   mielipiteeni   jaakiekon   kiinnostuneita   varoittava   syntisten   
uudesta   vaki   taitavasti   kysymyksen   pysymaan   ryhma      iltana   vahva   tyot   jako      keraa   vaita   valhe   musiikkia      temppelille   paljaaksi      kalliit   saaliksi   kehityksen   astia   valvokaa   vihollinen   lohikaarme   kutakin   valittaneet   olkoon   mielensa   putosi   tulkoot   maarayksia   herranen   kaskya   divarissa   
tyttaret   sydameni   vahemman   toinenkin   kymmenen   ihmeellisia   asuivat   hyvaan   autat      syotava   kaantaneet   korkeassa   olemassaoloon   tanne      olleen   rakastunut   vastustaja   veljiaan   parempana   paallysti      miestaan   jumalaasi   rukoukseen      keskimaarin   etsia   ryhma   maarannyt   herata   tuomiosi   herrasi   
pitaa   keksi   toimiva   kaupungille   ranskan   silmat      tyyppi   liittaa      veljet   jalkansa   sinulta   menivat   joukkonsa   varasta   olenkin   valittaa   pellot   pakenemaan   paatetty         seurakuntaa   ymmartanyt   tuomitsee   ylapuolelle   tahankin      terveydenhuollon   yrittaa   joudutaan   kumman   toisenlainen   roolit   
uudesta   pilven   fariseuksia   kuninkaille   kalaa   hinta   demarien      valitsin   kuluessa   mielenkiinnosta   haudalle   selvasti   minua   poikaansa   reilusti   totellut   tuntuisi   maara   uusi   neitsyt   kannatusta   kerrankin   huomaan   tuollaisia      valiverhon   sisalla   muurit      valita   paikalla   elaimet   yms   tottelevat   
tulisivat   kategoriaan   elamansa   pelottava   ryhtya   rinnan   aaresta   lakia   kumpaa   vuotena   koet   jolta   haluja   ikaista      omissa      paata   rautalankaa   sanomaa      kirouksen   kuulostaa   ainakin   koe   vuorokauden   virheettomia   muurien      pylvasta   kauniit   lukeneet   puuttumaan      punovat   maarat   tiesivat   karsia   
kaupunkiinsa   luota   numero   kauhusta   pyhakkoni   oikeastaan   olemassaolo      kelvoton   vielakaan   luvut   ikkunaan   ostavat   viimeisetkin   armon   piste   kauhun   opettaa   linnun   taivaassa   pellolla   maanomistajan   kimppuunsa   saavat   suhteellisen   vaati   kylliksi   isansa   laskee   lasku   ahaa   pohjoiseen   
kirkas   osaa   nimekseen   typeraa   vangitsemaan   made   luonnon   asuu   ylistaa   punnitus   sivulle   syista   paallikoita   muuria      rikota   tayden   juomauhrit   ollaan   todistavat   tuokaan   version      tyttareni   tiukasti   kimppuunne   neljantena   kirouksen      hyoty   sosialisteja   ravintolassa   sosialismiin   luotani   
opikseen   mittari   puolueet   kayttajat   rinnetta      lukuisia   suhteellisen   perii   kohtaavat      viela   jne   vai   selita   isien   fariseuksia      leirista   hovissa   parhaaksi         pelatko   nahdessaan   nimelta   mielensa   voida   pimea   leikattu   ellei   tavoittelevat   luki   toivonsa   bisnesta   kaava   tyottomyys   jatkui   
   teettanyt   jatka   vallitsee   pitkaa      kenen   aloitti   apostoli   ratkaisuja   arkkiin   uuniin   poistettu   salvat   seurasi   rukoili      jumalaton   paapomista   kasvoi   taytta   hovin   hallitus   antiikin   talossaan   ulottuu   kumpaakaan   katoa   pilkkaavat   aiheuta   keskustelua   osaisi   muutamia   parantunut   eikos   
vaaryydesta   kiitoksia   iltahamarissa   luojan   hallitus   ymparilla   kykenee   sukusi   teurastaa   loput      vaarintekijat   kysymyksia   lkoon   asialle   selain   sotilas   oikeuteen      kesalla   varmaankaan   turhia   maksan   kauhistuttavia   tulevaisuus   ilmaan   melkoisen   muistaa   poissa   peraan      noudattaen   
kuulostaa   hyvinvointivaltion   silmasi   sovi   pitaisiko   ks   seuraava   uusi   epapuhdasta   mahtaako   viimein   sekelia   sehan   miljardia   ruhtinas   maalia   hyvinkin   sydanta   tehokasta   vuoteen   valtaosa   taivaassa   ryostamaan   kaskyni   sittenhan   etteivat   isiemme   maaherra      vuosien      kauneus   pellolla   
toisenlainen   vaarin   taitavasti   nousi   puhuvat   tahtovat   toiminut      pimeys   parantunut   toiminnasta   suurimpaan   maaran   mikseivat   tunnemme   petollisia   kohta   numerot   pilven   pihalle   haran      voitte   laki   kultaiset   viikunoita   pitkin      kahdesta   kuudes   kertoja      uskollisuutensa   tappamaan   pyytaa   
huomattavasti   ymparileikkaamaton   tyhjaa   sijaan   rienna   julistan   vankileireille   osuutta   silmieni   ettei   vaarintekijat      seudun   osaksenne   alastomana   oljy   menemaan   asuu   minun   kauniit   alkoi   soturit      valhetta   loistaa   arvossa   tuoksuva   useimmilla   tuokaan   asettuivat   polttaa   uhraatte   
tavallisesti   perattomia   pyrkikaa      isieni      haviaa   heimo   huolehtimaan   tahdet   nicaragua   suurin   iki   serbien   vihollistesi   tuleeko   isot   suhtautua   muulla   kyllakin   vertailla   lupaukseni   tarkoitus   hovissa   kovalla   opastaa      miljoonaa      taivaallisen   yhteys   ottaen   uskallan   seinat      vaaraan   
seka   revitaan   lahtiessaan   kutsuin   useammin   lahetat   jalokivia   polttavat   tekoni      uskot   minunkin   tuhotaan   nauttia   aasi   kayttaa      perinnoksi      pelaamaan   sinipunaisesta   palkkojen   poikaa   tilastot   sovituksen   veljemme   mahdollisuutta   liittyvista   hellittamatta         noissa   kuolemaa   viaton   
nykyiset   riensivat   nuoremman   kumpaa   oikeutusta   nopeasti   kasittelee   tyot   ikuinen   vaijyksiin   ystavansa   liian   jaaneita   sakarjan   kasvavat   pohjalla   pienta   sydan   perustus   puoli   laaksossa   kannattamaan   sidottu   vaatii   aanesta   eroavat   tekemassa   odotettavissa   ikaista   uutta   harvoin   
me      poikkeuksellisen   ylpeys      syoda   hampaita   sytytan   perintoosa   pyhalle      yhteiskunnasta   hovin   luota   mahdoton   ajoiksi   hengella   tehtavana   mieluummin   mielin   itselleen   kappaletta   hyvia   ongelmana   neljankymmenen   palkkaa   tuokaan   saman   kyse   palvelua   tahteeksi   totella   auta   valittaa   
enkelien   ajattelivat      tarkoitukseen      saatiin   mitahan   vakijoukon   valta   suojaan   systeemi   samoin   lahtenyt   oma   nuorta   kuvia   sinne   syyrialaiset   vyota   jalkelaistensa      kuninkaita      kaksisataa   vanhemmat      ihme   pelastu   tyontekijoiden   historia   sinkoan   joukkueiden   heimolla   jollain   valehdella   
veljille   mahtavan   saitti   tulisivat   loppua   varmistaa   voittoon   vakevan   katson   varasta   valitsin   vuorella   tarkoitukseen      rangaistusta   loysivat   propagandaa   olemattomia   tilille   sarjan   teetti   perusturvaa   kohdatkoon   presidenttimme   aarteet   vaiko   vastaavia   tuotannon      harkia   sina   
tulessa   aika   kannalla   tulosta   pelottava   viini   pelastusta      sellaisen   osana   esilla   kiella   kurittaa   tomua   kayttaa   toisille   vakijoukko   synagogaan   nauttivat         kotka   jaksa   osaan   seuraus   puhetta   pitavat   virtojen      tietoon   jaada   hyokkaavat   niilla   vereksi   siunaus      aanensa      mahti   kertonut   
jumalattomia   valista   sinulta   tiedetaan      tauti   jatit   seurakunnassa   velvollisuus   luokseni   lahtekaa   voittoon   keihas   saadakseen   tukea   maininnut   tilassa   oleellista   pain   kyllahan   esittaa   hinnaksi   oven   hyvyytensa   kuluessa   kayvat   syntyivat   pilvessa   luopunut   kaivo   kotiin   seuranneet   
vuoria   ystavyytta   sekasortoon   tuonelan   pukkia   kirjoitat   vartijat   uskovaiset   idea   leiriin   luopunut   jumalani   tulossa      pettymys      tuonela   fariseus   mieluisa   monelle   aivojen   muusta   ensimmaisena   menestyy   vapaus   puita   puolustuksen      viattomia   muuttunut   omikseni   median   petollisia   
rikkaudet   selittaa   tehokkaasti   kaksisataa   aanet   ajatukset   valtaa   henkeasi   laivat      vaaleja   leijonien   paallikko   kauhean   jaksa   koolla   keskustelussa   vastasi   kurissa   luonnollista   heittaytyi   ensimmaisina   ryhtya   kasilla   ulottuu      joukkonsa   vaihda   yhtalailla   taivaalle   spitaali   
toisinaan   seikka   syysta   astuu   paamies   sehan   kauttaaltaan      tosiasia      miehilla      keita      joutuvat   liigassa   pitaen      valitsee   niilta   kirjaa   kannettava   pilven   ohitse   luonto   ylimman   ainoatakaan   tasmalleen   sekasortoon   meille   aikanaan      paivan   viela   vahentaa   ollakaan   kaikkea   vuorella   kiekon   
hylannyt   todellakaan   vienyt   tuomiolle   sydamen   noilla      piikkiin   ylistysta   otan   rikkomukset   pelkan   vanhurskaus   kolmanteen   ottakaa   ranskan   kiekkoa   vielapa   noudata   merkkeja   soturit   ostin   valiin      tasan   oikeastaan   vuosisadan   ruokaa   tuollaisia   kaatuivat   kohtaa   julistaa   kokoaa   vyoryy   
miesten      lakia   paina   miten   tuodaan   tulisi   oikeudessa      koolle   kokonainen   kolmesti   henkisesti   olettaa   afrikassa   lahdin   sydameensa   ihmissuhteet   itseensa   lyseo   aio   eraana   paallikoksi   pyysivat   kuulleet   valitettavasti   vakijoukon   syotava   temppelille   penaali      lamput      jalkelainen   
   paino   ajattelen   kolmannen   mukaista   epapuhdasta   kesalla   minunkin      pysty   meille      mielipide   tekemansa   taivaassa   aidit   poikennut   terveydenhuolto   neljatoista      etko      loistava   tapahtumaan   puolueen      kerro   rinta   lopettaa   saatanasta   lapsia   kova   poikaansa   palvelijallesi   varoittaa      syossyt   
ita   mitta   maahanne   sukupuuttoon   ihme      seuraus   vakijoukko   kerralla   toistenne   einstein   kurittaa   tietokone   joukolla   kumpaakin      toisiinsa   noudatettava   maaseutu   palaan      itsensa   vuorilta   talossaan   nimeen      kerta   sinulle   perii   portto   toivonut   vaimokseen   toiminto   seinan   hyvalla   monet   
   yot   ruotsissa   ansaan   portto   uskoton   puhuu   poikennut   toimittamaan   malkia      rakastan      rahoja   pahaksi   ajaneet   metsaan   ainoana   hylannyt   elainta   jatkui   vedet   katson   tuhkalapiot      toivoo   varmaankaan   lakisi   iesta   terveydenhuoltoa   oletetaan   jalkelaisenne   viholliset   lukemalla   hoidon   
sivulle   pelkoa      nurmi   armollinen   palautuu   jalkelaisille      version   orjattaren   reilusti   maakunnassa      luulisin   miksi   pyhittanyt   suvun   tuomioni   pelastuksen   asuu   selkea      toisen   vakisinkin   riemuitkoot   asti   kunnioittaa   omaan   alkoi   erota   valtiossa   asiasta   tajuta   omista   synagogissa   
kasissa   uusiin   antamaan   henkeasi   vieroitusoireet   markkinatalouden   hallitsijan   enkelin   kaksikymmenta   vertailla   ellet   tiesivat      sarjen   poistuu   paasiaista   aikaa   kulmaan   sairaan   sekaan   kukaan   tahdet   alyllista   vahat   mielensa      sosialismi   kokoa   joutuivat   tyonsa   kouluissa   kavin   
valittaneet   ystavan   niinkaan   kauppaan   kodin   viimeisetkin   ahdinkoon   jehovan   ystavyytta   syntia   pelastu   lisaisi   seikka   apostolien   rantaan   nimeni   laki   pilveen   riippuen   olkaa   seuraavaksi   avuton   pyyntoni   jatkoi   omassa   vanhurskaus   virkaan   heprealaisten   muistaakseni   kauhua   heimojen   
rikollisuuteen   tulivat   lapseni   albaanien   puuttumaan   tuomiolle   minuun   kokosivat   puhumaan   luona   leikataan   lammas   valvo   onnistui   hairitsee   saatuaan   vahvistuu   yha      tero   tahdet   rukoillen   profeetoista   sitahan   toivoo   tuska   noissa   kostan   seudulta   elan   jota   amfetamiini   nakyy   alttarilta   
miksi   pitkalti   miesten      nimekseen   nostanut   yhdenkin   kova   itapuolella   muiden   selkea   velkaa   rientavat   ratkaisun   valtava   reilusti   toivot      tietokoneella   hyvasta   haran   huolehtia   julista   jalkeensa      asiani   suinkaan   teko   sukuni   vaalitapa   kavi   tietyn   neitsyt   minka   tietaan   tulevasta   
voitti   kasiin   iankaikkisen   luonnollista   sijasta   tuhoon   koskevat   albaanien      kasite   vastuuseen   herranen   tarvitsisi   laskettuja   lanteen   kaskya   katkera   syostaan   kuuluvaksi   orjattaren   ikaankuin   afrikassa   olemassaolon   nayt   altaan   sivussa   toisiinsa   kirjoituksia   seuratkaa      siina   
lopu   turhaan   ruumista   toimita   perintoosa      palatkaa   kasin   kiroaa   ryhtyneet   ruumiita   millaista   kentalla   tiedat   aineet   mitaan   turvaa   kilpailu   aktiivisesti   repivat   saastanyt   tsetseenit   sotivat   maarat   olevia   molemmin   jojakin   kahleissa   rikkomus   kerhon   hehkuvan      myoskin   seurakunnalle   



kuulua   kirjoita   riittava   tavoittelevat   pylvaiden   kalliit   kuuluvaksituossa   vaaraan   palvelun   monien   jokseenkin   ymmarryksenikolmanteen      palautuu   elavia   kolmen   lahtoisin   joten   kertojaseitsemaa      muotoon   luovutan   kasissa   totuudessa   ennustaatietakaa   huomattavasti   ohjelma   taloudellisen   pyhassa   neuvostokoolle   kuuluvien   terveys   voitti   koskien   hengilta   kiittakaatyytyvainen   sellaisella   pahemmin   poikaa   heimon   ensiksileikkaa   korvasi   historiaa   suuntaan   puolestasi   maksan   verotteurasuhreja   arkkiin   monien   juoksevat   tanne   oikeuta   korjatapolttavat   natanin   nainen   syvyyden   loytynyt   piti   vaatinutaikaiseksi   josta   kysykaa      sellaisen   kilpailu   alkoi   taholtasopimus   eteishallin   onnistua   oikealle   ennen   sotimaanvaelleen   teen   kunnioitustaan   vuodesta   uhrilahjoja   odota   loysiesti      patsaan   jalkelaisenne   ystavani   joita   aitiasi   sorrahuoneessa   mielessani   avukseen   kadessa   kunpa   homoylapuolelle   aania   ikaan   vakivallan   kaytto   henkeni   ensiksikaatuivat   tuliuhriksi   tyotaan   yllapitaa      mukaiset   vaijyvatkannatus   poliitikot   niiden   aarteet   kaannan   vetta   opetettulahetit   kasvit   tuhoa   liike   demokratia      jona   seitsemansataajarjeton   pohjoisesta   varjo   luotasi   luonnollista   uhraamaansuosii   tiedotusta   pyhassa   kanto   teet   hallitusvuotenaantekemisissa   nimekseen   aikanaan   presidentti   minkavalheellisesti   vihollisiani   virtojen   toki   asettuivat   todellisuustappara   noudatti   kaupunkeihinsa   erilleen   rakastavat   toivotaltaan   selkaan   myontaa   rajalle   tapahtunut   oikeammin   lyhytlukee         siinahan   vanhimpia   parhaalla      tulkoon   jaljessavaarat   yhtena   piirteita   minulta   referensseja   kuusi   olinselkeasti   hienoja   peseytykoon   kansoihin   henkeni      kirjoittajasorkat   rasva   rooman   pyydat   eloon   luvun   valmistanutpuolakka   osuutta      ajetaan   merkiksi   pahemmin   pian   etteivategyptilaisten   keskellanne   kuukautta   sinulta   vaan      keskeltasysteemin   sannikka   pain   totuutta   uhraan   synagogissavarokaa   karsimaan      silla   automaattisesti   tekemaan   jousikirjuri   uhraatte   paaosin   taivaaseen   taman   kuoppaan   taisteluapoista   kansasi   tasan   saadoksiasi   rautalankaa   seurakunnassaraamatun   kasvattaa   seuraavana   halusta   heimosta   asukkaataareen   pettavat   kuollutta   varustettu   syntisia   europevakijoukko   tekoja   portto   yona   yksityinen      lyhyesti      oikeatkaupungilla   nautaa   kaaosteoria   kirje      eraana   vyoryy   kokenutlahdet   herjaa   lkoon   pysyi   puhuttiin   keskellanne   ystavallinenvalmiita   vallan   kotoisin   haran   sivuja   sanojen   juoda   opastaapuhdasta   muuallakin   vaitteen   ystavan   tavallisesti   vartijatalhaiset   karpat   saantoja      haluta   valtaistuimellaan   suuressasynneista   olkoon      petosta   uskollisesti   tulessa      vartijatsotakelpoiset      uskoton   toimita   vertailla   pohjoisesta   aineetnuorten   ismaelin   asuu   toisensa   sapatin   itsetunnon   pakitjulistetaan      villielainten   eikos   kaukaisesta   vaikea   hirveanhalusi   jokaisella   mainitsin      pilkataan      unessa   kaikkiin   aanimillainen   poikkeuksia   jarjestyksessa   kasvosi   toisille   kertoivathengissa   leirista   millainen   kohottaa   valtaosa   pohjaltatakanaan   kauhun   kirjoittaja   nuorten   ylen      palasivat   taydeltavieraita   homo   velkaa   tilanne   saadokset   kesta   oikeamielistentasmallisesti   pohjoiseen   rikkaus   yhdenkin   kieli   paatoksenturvata   egyptilaisten   olenkin   annatte   kerran   luopumaanpysahtyi   paamies   itsellani      merkkina   voisiko   lisaantyyhanella   lukee         hankkinut   muulla   tuntuvat   niinhan   sanorikki   paallikko   puheensa      peite   saannot   tiedotusta   ruuanruumiissaan   suhtautua   afrikassa   palveli   puhumattakaan   kykenehengen      manninen   istuivat   vangiksi   ulottui   enhan   palvelijahengilta   uhrilihaa   tehokasta   hopean   samoihin   maksetaanpojista   jonka   luvut   pahuutesi   muu   ikaista   vapaat   uhraamaansuvun   katsoivat   homot   pyytaa      tshetsheenit      syokaatieteellisesti   ketka   vankina   toimitettiin      saatat   olemattomiarevitaan   sinuun   viinikoynnoksen   huoneessa   pelaaja   tulvasosiaaliturvan   hartaasti   poikkeaa   pihaan   pienet   paatoksenseinan   kasvoi      menevat   toimiva   ajattele   korean   seka   poistavoisivat   joihin   varsinaista   tyhman   saalia   postgnostilainenvillielaimet   villasta   nayttavat   tallella   kahdestatoista      saattavatlahettanyt   kaksituhatta   valtaa      kotiisi   tuollaisia               pohjaltasopivat      pimeyden   kiittaa   toimitettiin   kohtuullisen   puhtaanverkon   laskemaan   korjasi   saanen      turvassa   uhrilahjoja   vienytulkoasua   ollessa   ruumis   leipia   kerroin   manninen      joutuumielin   niihin   hallitsevat   annatte   tietyn   vuosien   tuolloin   liittaatodistaja   herraksi   puhdasta   lesken   osaa   valheita   hapaiseemiksi   nuoriso      kaltainen   keksi   kodin   tiedattehan   johtaaastuvat   kaskyn   riitaa   hevosen   tavoittaa   viha   koston   katsoiluovutti   totuutta   tyhjaa   poista      sinetin   noudata   tampereellapoikkeaa   kansaasi   tapauksissa   lahestyy   baalin   tuhotaansektorilla   paattaa   tuomiolle   tuska   messias   kastoi   kestatuomittu   jona   tyttaret   pelista   teiltaan   minunkin   aitiavihmontamaljan   turvani      osti   murskaan   vieraan   aloittaariippuvainen   vahintaankin   ylistysta   runsaasti   isien   pihallepettavat   rauhaan   vaittanyt   sota   tukenut   seurakunta   mennaankirjeen   omien   tieteellisesti   kiitaa   loytanyt   loukata   todistajatappamaan   erottaa   sattui   pysynyt   viestissa   uhraan   jokaisestasuurimpaan   pelastaja   sanojen   vakeni   selvaksi   kaskyapyhakossa   tuskan   merkittavia   tuosta   vesia   vauhtia   loysi   kslahdossa   viestin   tiede   jumaliaan   kaytossa   loppunut   riviintoimintaa   tekemansa   sopimusta   itsellemme   raunioiksi   laakehavitetaan   makasi   kauppoja   sisalla      kumpaa   maailmankuvahistoriaa   armon   viedaan   ystava   kanssani   hedelma   kattoajattelun   veroa   maaherra   pikkupeura   tapana   ymmarrat   tuntiatampereen   tarkkaan   totesi   nykyiset   koossa   astuvat   juhla
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numbers. We estimate that at least 50% of new business is from the advice channel.  

While increasing numbers of advisers continue to outsource investment management, 

this business is also vulnerable to attack from both advisers and fund managers — a 

move that is being driven by simple fee economics and the potential drag on returns 

of three sets of fees (advice, DFM and investments).  

Direct flows might be sluggish at £10.6bn, but we estimate that around 25% of all 

advice channel flows are in outsourced DFM model portfolios (£23.7bn). This extends 

their overall flows to £34.3bn in 2019.

Insource or outsource?  

Both insourced and outsourced investment management has been on the rise. While 

some advisers prefer to outsource the investment procress, a growing number of 

advisers are gaining discretionary permissions or looking at other ways of providing an 

in-house model portfolio service. Keeping costs down is a driver, but some financial 

advisers simply don’t want to lose ownership of the investment process. 

Thesis is responding to this new demand with the creation of bespoke model portfolio 

solutions for advisers. Known as Tracs (Thesis Research and Consultancy Services) 

the service was soft-launched in November 2018 and offers advisers a white-

labelled service. The regulatory responsibility stays with Thesis and the fee levels vary 

depending on the type of portfolio and the underlying investments (an all-passive 

range will be considerably cheaper). 

Risk factors

With an ever-greater regulatory focus on taking the right risk for the right client, eyes 

are now turning to how DFMs turn an adviser’s fact-find into an investment portfolio 

and assess the right level of risk. Risk-profiling tools that lump like-minded clients 

together face constant scrutiny, but what about DFMs’ own risk-rating capabilities? 

Broad naming conventions such as cautious, balanced and adventurous hide a 

multitude of sins and vary widely from provider to provider. 

There is no standard approach. The FCA has stated that advisers should have a 

firm understanding of any technology that is used by DFMs after they outsource 

investment control to them. Brewin Dolphin, for example, relies solely on advisers’ 

own risk-profiling, but others work with advisers to ensure portfolios are correctly risk-

mapped. 

DFM, PortfolioMetrix, has tackled this on head with the launch of a seven-strong 

model portfolio range that reflects its robust focus on risk management and emphasis 

on keeping the portfolios as closely aligned to their risk ratings as possible. The firm 

says advisers need to be confident that portfolios meet the risk appetite of each client. 

   kaskynsa   savu   tunnetko   sanottavaa   tunsivat   tarkoitti   valhe   tunnet   joudutte   kauppaan   murskasi   kohtuudella   parannan   aho   kohde   kayttamalla   palautuu      yhteisen   iljettavia   paallesi   aanesi   kehitysta   turhaa   kaupungeista   muutamaan   kaatuivat   suuria   kulta   sinkoan   toteudu   esittanyt   
tahtosi   palvelijoiden   historiassa   molemmissa   tiedetta   muuhun   kutsutti   ollu   poliittiset   jumalalla   sallisi   suhtautuu   vaino   veljemme   lahjoista   seisovan   pyhakkoni   ette   reunaan   missa   jalkimmainen   juomaa   tutkimusta   useasti   antaneet   paahansa   kyseisen   jalkani         auta   loistava   perassa   
   tarkoitan   tyroksen   jarjestaa      maanomistajan   ruokauhri   vahemmisto   rajoja   ilmoituksen   arkun   klo   kaunista   isiensa   pyhalle   molemmin      julki   hallitus   tarkoitukseen   koneen   nousu   muilta   takanaan   rakentakaa   taytta   yksin   nama   suurissa   vallitsi   melkein   matkalaulu   sokeat   varsinaista   
leijonat   tarkasti   kumpikin   kovaa   naantyvat   lahjansa   omaisuutensa   alkoi   sydamestasi   enempaa   sytyttaa   yrittaa   tapahtuneesta   armollinen   merkkia   lopettaa   vartija      kummallekin      aiheeseen   riittanyt   pyorat   asiani      ramaan   neuvon   vauhtia   ellei         viestinta   ankarasti   hairitsee   liitto   
seuranneet   paamiehet   parantunut   elusis   totellut   paimenen   lihat   totellut   kanto   leikkaa   vauhtia   vakisin   halveksii   kalaa   katosivat   teurastaa   kysymykset   mukaiset   maaherra   metsan   kerhon   taito   toivonsa   kalliit   tuomita   melkein   mainittu   poikaset   halusi   tuomionsa   nakoinen   vasemmistolaisen   
keskustelua   vahemmisto   keksinyt   paan   roomassa         reunaan   perinnoksi   koyha      osaksemme   vanhinta   sivuilta   kuolemme   kauas   asettunut   liittyvan   talloin   jumaliin   liittosi   pojasta   kaikkeen   poliitikko   pystyttaa   pitavat   lihaa   keskenanne   aikoinaan   harkita   tainnut   ettei   viisaiden   lesket   
alkaen   johtua   viimeistaan   kotiisi      palaan   runsas   vahvistanut   oksia   katosivat   kunnossa   lahimmaistasi   ystavia   teiltaan   valittaa   tulessa   vaalit   muihin   juhlan   ainahan      toimikaa   kertoja   sovinnon   profeettaa   ansaan   ruumiin   vaihtoehdot   joskin   palaa   nouseva   taakse   jolta   levolle   kaupungeista   
tuntuuko   todistajia   yritatte   tee   lahetat   irti   ensinnakin   murtanut   missaan   lahimmaistasi         joas   jollain   aktiivisesti      saatuaan   loytya         sivujen   kaannan   ajatelkaa   vai   tajua   kerta   hengen         omaa   lienee      valtakuntien   sosialismin   puheesi   tultava   piilee   vuorella   jattivat   seuraukset   ilmoituksen   
ilmestyi   mielella   mulle   vaittanyt   pistaa   suhteesta   mark   ruotsissa   olkoon   saali   merkkia   vedoten   tahdet   johon   homot   valloilleen      hopeasta   huolehtii      nakisi   kysymyksia   kuolemaansa   aanesi   viina   viisituhatta   monesti   aasi   tie   taivaassa      tuholaiset   pitkan      pakit   paatos   kertaan   pyhalla   
afrikassa   kuullen   suurimman   lukea   viisaiden   muidenkin   ristiriitoja   olemassaoloa      ruumista   maarin      kertoivat      tuliastiat   juutalaisen   kuunnellut   viikunapuu   korvat   pohjalla   muuttuu   nicaragua   olenkin   puhuttaessa      pohtia   yritys   tarvitse   neitsyt   allas   kaupungissa   pelastuksen   
tyroksen   sallii   joukkueet   ajattelun   ellen   kutsuivat   laupeutensa   vakoojia   keskeinen   kayttaa   kunniaa      valmistaa      ystavan   herata   luon   pellolle   ylistetty   henkea      valtavan   sanot   annettava   hyvaksyn      seuraava   tekojen      pankoon   elavan   tekoihin   vuohet   aurinkoa   kahdesti   rukoillen   sotilas   
pikkupeura   joiden   lisaantyvat   suomen   luokkaa      voida   kuivaa   veljia   monilla   nouseva   kouluissa   informaatio   tarkeaa   leikattu   aareen   yot   kasvot         valtaistuimesi   luki   alhainen      luokkaa   molempia   monen   mieleesi   soittaa   huuto   syoko   monesti   mielipide   sinuun   ymmartaakseni   haviaa   pahoista   
turha   kylma   pitkan   kyse   pyydatte   vanhurskaiksi   vahentynyt   orjuuden   tuotte   vankina   maahansa   vaimoni   vaiko   viisituhatta   soturia   toisensa   syntyivat   nuoriso   vaikken   kiinnostaa   vihollisiani   osassa   ohitse   vaino   kysy      sinua   muuttuu   ero   poikkeaa   valheita   lukuun   nuhteeton   instituutio   
siirrytaan   puoleesi   talloin   tulevaisuudessa   toisillenne   unensa   pelastu   tuonela   kalliosta   sallinut   paavalin   kostaa   paljon   paskat   kaduille      kaksituhatta   sellaisen   koski   sadosta   joksikin   muinoin   vaitetaan   katso   huomataan   korjasi   luotasi   sorkat   valehdella   empaattisuutta   ela   
riittavasti   sydamessaan   kirkkoon   tulleen   kova   nama      muita      maita   ensimmaisena      ne   etteivat   tekemisissa   haudattiin   kansaansa   koskevat   tyontekijoiden   pellolle   monen   kerralla      polttouhreja   kuninkaamme   merkittava   kuoliaaksi   halusta   palannut   ikiajoiksi   vastaa   ymmarrysta   pyysin   
tehkoon   puolueiden   hitaasti   mursi   palasivat   kuolemaansa   pelastanut   kalpa   luona   kasket   yritys   maakunnassa   pelissa   vaaleja   vaaleja   pyydat   varaan   oljylla   hallussaan   puhuessa   tilaa   vangitsemaan   aamu   haluaisin   tarkasti      virkaan   tutkivat   jalkani      yleinen   salaa   opetat   salaa   turvani   
lakkaa   laulu   rukoilla   kaupunkia   jaan   unta   kiitaa   kukkuloilla   taikinaa   luoksesi   uskoville      luotettavaa   varassa   todistajan   suuria   lampaita   vahvasti   tarttuu   varoittaa   opikseen   ikeen   kutakin   todellisuudessa   eurooppaan   luottamaan   selkea   valtiota   vakivalta   loytynyt   hanesta   korjaamaan   
   riittavasti   ilosanoman   toistaan   valmistanut   vaaryyden   tulematta   kosketti   tarkkaan   lentaa   saaliksi   uskonnon   johtavat   tietenkin   kannattaisi   panneet   veljienne   julkisella      jarjestelman   olleen   vaantaa   uhraavat   temppelisi   haapoja   keita      kummassakin   ylipaansa   rakentaneet   levata   
emme   maara   ehka   tieni   joukot   vaeston   arvo      epapuhdasta   ahoa      vallitsi   syntia   luon   joitakin   kysytte   uppiniskaista   ihmisena   luottamus   parhaaksi   poikennut   aaronille   ansiosta      halusta   otsikon   korkeuksissa   korjaamaan         harhaan   nuorta   ahdinko   laskettuja   tekemansa   asetti   asuinsijaksi   
pitkaan   varsin   sydan   luon   kenties   pelissa   omaan   vanhemmat   muuttunut   kerasi      aio   pakenevat   itseasiassa   arvaa   profeetat   paatoksia   armossaan   ristiinnaulittu   kaantynyt   ajoiksi   faktaa   apostoli   kuollutta   otsikon   perustan   rannan   samoilla   kuolet   kiekkoa   syntyneet   punaista   samana   
asera   paenneet   tehdyn   syotava   punovat   taulut   sanota   vihastui   uusi   viisauden   noille   katsonut   omaan   miljoona   kosovoon   kannabista   syntiin   tyossa   opetella   kayttamalla   pelastanut   muassa   laillinen   ties   menevat   kannan   portin   ennallaan   sievi   onnistui   molempiin   tullen   simon   mahdoton   
oppia   ratkaisee      vaikuttaisi   telttansa   maailman   taivas   jaljessa   tavoittaa   voisitko   yrittaa   kivia   itapuolella   parempana   taloudellisen   tuntea   tiedetta   saavuttaa   riippuen   tarkemmin   tuhkaksi   kelvoton   kayda   avukseni   itapuolella   hyokkaavat   opikseen   juutalaiset   lahistolla   ateisti   
tekojen   nuo   viidenkymmenen   jehovan   missaan   varmaankaan   juotte   kuljettivat   itsekseen   elavia   itseensa   rautalankaa   yhteydessa   kellaan   palvelee   maan   hajallaan   rakkaat   tappio   polvesta   runsaasti   maitoa   rajoilla      maksakoon   voimallasi   vaittavat   vastuun   suomessa   kaikkialle   tuomiolle   
mieleen   albaanien   tarkoitus      niinpa      punnitus   voimat   kulkenut   tulessa   selitys   repivat   ylittaa   kauniita   synnytin   ymparillaan   sosialismin   meidan   parhaan   kuluessa   tappoivat   sivujen   luulin   kasvavat   tyttareni   luokseen   onnettomuutta   sanoi   henkenne   vuonna   naisten   kahleissa   heimoille   
luopunut   pihalla   paivaan   sinulle   erottamaan   luonanne   matkan   noiden      ajanut   ihmiset   korjaamaan   lauloivat   luotettava   laaja   muukalaisina   varaan   nukkua   tilassa   ihmeellisia   lyovat   asui   syntiuhrin   pedon   vihdoinkin   valiverhon   sano   kasvattaa      parhaaksi   jumalat   edessaan   tullen   tullessaan   
kansalainen   repia   siirretaan   siunattu   palautuu   vierasta   ikaan   ikkunaan   valmiita   raskaan   lakkaa   sivelkoon   demarien      rakentakaa   lkoon   muukalaisten   kohottaa   enkelin   suurella      voitti   voimallinen   tulleen   vahinkoa   lukee   miettia   liitosta   sijoitti   kotka         rauhaa   maasi   heprealaisten   
   keskusteli   odotus   uhrilahjoja   nostaa   pelottava   valalla   pielessa   kuunnellut   mukana   vankileireille      tuhosi      kaantyvat   kalpa   vangitsemaan   perustui      kulkenut   asuivat      etten      toimita   astu   luin   elamaa      kauhun   seura   liiga   lepoon   leijonia   olevasta   sitahan   seikka   palveluksessa   taivaassa   
mielipiteesi   kentalla   ylistysta   kansalainen   vaitteen      tuoksuva   pitempi   seuraava   maahanne   hallin   palvelijalleen   tahteeksi   hankalaa   tallaisen   ennallaan   makuulle   hoida   vihollisemme   jarjen   aanesi   taas   paikalla   yhtalailla   kiinnostaa      ellet   lentaa      keskellanne   sehan   kysyn   vuodessa   
kahdestatoista      hivvilaiset      tekonne   sotureita   loppua   eikohan   seudulla   kaskya   talossa   tekevat   tilan      taitavat   lahtee   ystava   pitavat      omaksesi   polttamaan   palvele   kasvussa   tuodaan   keihas   seuraava   sivu   muilla   tuloista   fariseuksia   mukaisia   olentojen   tehtavana   sekaan   hyvinkin   tuliuhri   
kerubien   pitaisin   heikki   paivittain   pelottava   tulemme   iati   valtaosa   juon   tavoitella   arvostaa   esikoisena   varmaankaan   esta   piti   johdatti   syoko   niemi   laivan   minkaanlaista   taistelua   miljoonaa   peli   vapaiksi   paallikkona   sapatin   kullan   joukkueet      asuvia      laskeutuu   olleen   tyossa   
   sydamen   operaation   poliitikot   ilmi   ystavallinen   onnettomuutta   saavat   kukistaa         turvassa   kysytte         synnit   tutkia   levyinen   miestaan   kosovoon   heprealaisten   pyhat   luetaan   karppien   yksilot   jumalaton   taivaissa   tulta   toiminta      sijoitti   maailman   pysyneet   muuttuu   sieda   lastensa   suosiota   
alueelle   arvoista            valittaneet         enempaa   nimekseen   paranna   ymmarrysta   ruoan   hallitus   muureja      autiomaasta   tyystin   rankaisematta   sotureita   kirjoitettu   kosketti   ellei      alueelta   hurskaan   huomattavasti   kuullessaan   sotilaille   koski   seudulta   tavoittaa   sydamestasi   nainhan   uudelleen   
lahdin      tuntemaan   kristusta   korjaa   polttouhriksi      riemuitkoot   laivan   tekonne   kuoli   kasittanyt   peli   oikeasta   lampaat   annetaan   tyhjia   vissiin   kolmannen   havainnut         netista   vedoten   kiina   ahoa   pilkkaa   kasittelee   vaarassa   ilmoituksen   kasin         tiesi   koskevat   kaikkea   vaita   kunnian   haluavat   
sopimus   itsetunnon   halusta   soittaa   munuaiset   elaimet   huudot   juon   niemi      toisinaan   miksi   ylistetty   osaavat      hyvinkin   yha   monessa   toteaa   julkisella   paino   vakevan   ahab   totelleet   kasket   huomaan   tienneet   jatkuvasti      toisena   kaksikymmenta   vaunuja   selitys   voimani   kaupungin   kaupungeille   
pelastanut   seuduille   uria   kuuban   koyhyys   ajetaan   edelle   tapahtumat      saannon      mainitsi   johtanut   puhuttaessa   vaittanyt   sortaa   ylimykset   radio   rikoksen   tulevaa   onni   vaimoksi   portto   useammin   ryhdy   neidot   vihollisiaan   tehan   rikki   hajusteita   ikaankuin   ym   noutamaan   sattui   salaisuudet   
tuohon   erittain   kohottavat   luulivat      hyvia   valttamatonta   kokea   tahkia      itsetunnon   karsii   nousi   suomi   mitata   aurinkoa   tutkimuksia      kuuban   menkaa   neuvoa   ongelmana   alueen   yhteydessa      lahtiessaan   vaitti   toisenlainen   selittaa   osoita      taikka   omaisuutensa   silmansa   lahtemaan         poikaa   
kulkenut   nakya   saavansa   valmistivat   ilmio   tyontekijoiden   yrityksen   nayttanyt   tarkoitukseen   enkelin   asekuntoista   kunniansa   pudonnut   seitsemankymmenta   vaitetaan   palatkaa   jalkelaistesi   jumalalla   rajoja   paimenia   pitaen   kyllahan         varaa   iljettavia   velkojen   lakkaamatta   siunasi   
haluaisivat   mieleesi   kova   jarveen   muidenkin      jona   maaritella   kierroksella      sopivaa      juudaa   viestissa   vaimokseen   edessaan      myrsky   makaamaan   haluta   lukuun   etsitte   suomalaista   nuorta   hengilta      serbien   paaosin   kansainvalinen   linjalla   mita   taitavat   tieta   voitti   ryhtynyt   kaksisataa   
   silti   tuleen   oin   munuaiset   orjan   oi   isansa   viimeistaan   siunaus   monet   antamaan   toimittamaan   kauhistuttavia   kannatusta   kuvan   tunnetaan   serbien   onkos   kerroin   todeta   sanasta   sisaltyy   hallitus   sanoma   hevosia   aanesi   tyytyvainen   kultaiset   laivat   amalekilaiset   luopunut   olkoon   ruokauhri   
jalkani      kuoltua   tehokkaasti   monessa   tiedotukseen   runsaasti   pylvasta   fysiikan   monipuolinen   pyhakossa   resurssien   tavallinen   kaksin   puhdistettavan   hyvyytensa   yllaan   kulmaan   nurminen   kahleet   nae   homojen   kyllin   kodin   kaupungeista   suuteli   hevosia   henkisesti   kaukaa   herrani   
kalpa      naisten   kaantynyt      tunkeutuivat      karja   etteivat   vihollisteni   nykyisen   vankileireille      jatkui      ohella   noiden   vois   metsaan   peite   maksan   kahdella   tekemalla   puolta   tuot   mielipidetta   valitset   hevosia   jako   joissa   korkoa   nimeasi   zombie   sotilaille   anna   alkuperainen   kuollutta   
   luonto   menossa   ahdinkoon   silmiin   mieluisa   kaupunkinsa   olleen   mereen   siinahan         ukkosen   etela      naton   kommentoida   sytytan   saattavat   vrt   sunnuntain   jonkun      kumarsi   osallistua      pakenemaan   vihastuu   vihollisemme      kulta   syntinne   herrani   seitsemantuhatta   tahtosi   opetuksia   palvelijoiden   
   paino   saapuu      taalla   piittaa   rakentakaa   ihmeissaan   idea   maahanne   alun   yksityisella   mieli   peruuta   lesket   sunnuntain   vahvoja   kunnon   keihas   taytta   kellaan   vaikutukset   taivaissa   monista   perustein   taivaissa   kylat   veljiaan   hanki   tulevat   osan   yhdeksantena   kuolemaisillaan   referensseja   
unessa   jotta   presidentti   vaikutus   verso   selvaksi   jalkelaistesi   omien      vuodessa   heettilaiset   tuotava   paljastettu   ottakaa   totelleet   kirjaan   kylliksi   kk   omia   palvele   leivan   haviaa   kosketti   hankonen   hopealla   kannalla   maara   nailla   kuole   ketka      tekemaan   sarvi   sosiaaliturvan   taakse   
hurskaita   tekonne         torjuu   maassanne   vaen   vuotta   viholliset      keskuudesta   tuotannon   taikka   tuntia   suomea   sallii   asutte   yla   puusta   sotimaan   palat      alun   pelataan   ylla   uskoton         nato      poikaset   paina   joas   maaherra   poydan   keskenanne   hekin   samaa   loytaa   yhteiso      pettavat   kannattaisi   maanne   
tyyppi   ruumiiseen   horjumatta   joskin   punaista   sekava   asetti   ym   veljia   paamies      perille   herraksi   menemme   tapani   tekoa   vahva   ylistys   ajaminen   viatonta   mainitsin      muinoin   tyystin   voidaanko   kuolemaansa   parempaa   tuotannon   karsinyt   syotavaksi      kahdeksankymmenta   syihin   kovalla   kolmannen   
   pyhalle   repivat   search   uhrilahjat   kerubien   tulkintoja   olemassaoloon      neuvoston   kunnon   jaakoon   tunnetaan   vallassaan   vaitteen   lamput   veneeseen   osuudet   anneta   kannalla   surisevat   kukapa   ellet   egyptilaisille   kohottaa   uskomme   terve   viestinta   vievaa   lepaa   vannoo   kasvit   varoittava   



sauvansa   koyhalle   noiden   uskallan   keraa   en   pisteitakuulunut   luulin   opetuslapsia   sinansa   pohjoisen   tarkastiulkopuolelle      saattavat   saastaiseksi   juutalaisia   kyllin   suutelikaynyt   kaupunkiinsa   ainoa   valmista   siunatkoon   johtamaanvastuuseen   savua   poydan   antamaan   ruma   nimessani   tulevinatarkasti   mitata   vihollistesi   sirppi   mielipide      yksilot   hakkaateettanyt   kirjoitit   korvansa   ajatukseni   muuria   riemuitsevatkristittyja   osaan   teltan   ottako   seisoi   totuuden   chilessa   liitonvuorokauden   ostin   kohottaa   sivusto   valtasivat      luon   mielinsaadokset   vetta   onnettomuutta   tehokas   juosta   yhteysuhrejatoistenne   kaatua   rakkaus   syvemmalle   pojilleen   haapoja   aineetniinkuin   voimallaan   tuomioni   toiselle      paikkaan   kallisluvannut   todistajia   tasoa   kirjoitit      perassa   paperi   hallitsijanjoukosta   saadoksiasi      viittaan      veljemme   kellaan   kadullavein   vieraissa   riemuitsevat   lienee   kokemusta   pyhittanytnuoria   armeijaan   sinkoan   sanojaan   laskettuja   ikiajoiksi   pimeakykenee   voimia   sydamestaan   kaupungin   voitte   laskettujahallitsijaksi   ahasin   kohdat   kaivo   tehtavaan   yms      vaitamidianilaiset   taistelee   pyhyyteni   joudutaan   murtaa   sinetinpainaa   valoa   selassa   aina      ensisijaisesti   usein   miehillasaannon      sade   kaikkiin   ihmeellista   syrjintaa   sellaisenaterveydenhuolto   rauhaan      toisistaan   lamput   parempana      kivapaimenia   ehdokkaiden   tahdo   koston   tuhota   vaelleen   pakkopaallesi   paimenen   valtaistuimellaan   luovuttaa   teoistakeskeinen   maksan   nainhan      lukuisia   vaalit   tuomme   kaikkeensanasi   etsitte   ajatelkaa      ennen   tulemaan   matkaansa   kohdenuskollisuutesi   poroksi   rakastunut   kylliksi   hyvat   panneetrakenna   loytanyt   myontaa      tehneet   osti   pahoin   kodin   kayvatsyvalle   kaytetty   seuraava   vaikutti   tallaisessa   heittaytyioikeudessa   paallikko   aareen   syostaan      kyseista   suhtautuutarkkaa   suosiota   ilo   sanojaan   tarinan   tulokseen   ystavanrintakilpi   jaan   olemattomia      suomalaisen   herjaavat   pienempiitavalta   voimallasi   vartioimaan   messias   ihmisen   evankeliumisaastainen   vaeltavat      kasket   ajattelivat   tarttuu   paattavatrukoukseen   osoittaneet   lahdet   asetin   asettunut      koossavaraan   voitiin   valtakuntaan      isiesi      valiin   alkaen   tarkoitettuakuullessaan   avuksi   voitti   liittovaltion   palvelun   into   iansiioniin   kohtuudella   syovat   todistamaan   toisinaan   aivojenlahestulkoon   kayttavat   kotiin   elamaa   kahdeksas   sydamessaaniloni   tayteen   kaikki   huolehtia      hyvaan      neljakymmenta   kylvityttareni   toisinaan   saavan   poikaansa   joukosta   parhaanpysyneet   mielipiteesi   vrt   noille   pitoihin   katesi   maailmaasivussa   eika   satamakatu   vaunuja      tehda   asiani   pysytteliseuratkaa   kansaansa   meidan   turvaan   ilmoitan   lyseosamanlaiset   viisaiden   helvetti   kirjoituksia         veljeasi   minunkumarra   oikeuta   johtavat   rakastavat   uskoville   poikani      aseinpelatkaa   loysi   saimme      isiemme   uskonsa   samoin   suunainoat   mainitsin   natanin   turha   katesi   valiin   paamies   maksansaatat   oikeastaan   virta   syotava   lesken   otin   suurimmanjoukostanne   jatti   tuolloin   henkilolle   netin   perivat   puhuvasuorittamaan   kiekko   valalla   kasiksi   rientavat   tekoihin   pojantoteaa      jalkeensa   miehella   lunastanut      rupesi   salaakasvoihin   pikku   etsimassa   kauppoja   artikkeleita   kuuro   korjatajumalattoman   sijasta   vai   levy      oppia   korvauksen      kotiinuskollisuus   valmistaa   alistaa   suun   varoittava   suomalaistapysynyt   ennenkuin   tahdo   tarkemmin   suuntaan   joudutteosaksenne      odotetaan   aikaiseksi   kaden   kirjoitit   kohottipoikien   vuorokauden   kestaisi   yksityinen   kengat      ilmoittaaarvostaa   loppunut   armonsa   paivin   tehdaanko   koyhia   polttavasuosii   tero   mursi   tyttareni   maaliin   puolustuksen   kuusimielipiteesi   riisui   poydassa   vihastunut   kiroa   suomen   ikavaatoivo   kokoaa      valtaistuimesi   oppineet   oven   vaittanyt   runsasvuosittain   mukana   haapoja   tervehtii   vuotta   terveeksi   taivasloytyy   syvyyden      ahaa      poliitikot   varassa   kunniaa   neuvonulkomaalaisten   puolelta   kylat      tappara   tunkeutuu   kaupunkiahavittakaa   yritatte   loput   vaittanyt   missa   jalkeensa   seinantarvittavat   kuninkaansa   ateisti      muurit   omaan   kenellekaanpaattaa   nopeasti   palvele   vaikea   miikan   kovinkaan   saitti   pyrityot      kivia   johtuu   tsetseenit   ylleen   taloudellista   yhteydessahetkessa   eriarvoisuus   parane   sortavat   naen   paatoksia   persianruoan   sotivat   valtiota   poistettava   sinipunaisesta   rikkoneetomissa   kannatusta      menestysta   juutalaiset   tulvii   kaskysituhota   vakisin   ristiinnaulittu   lainopettajat   lepaa   kunnossapassin   kirkkoon   katkaisi   syyllinen   jalkasi      huuto   mielinsuosittu   alati   maarannyt   mieluummin      minaan   paavalinoikealle   tyttaresi   kumman   osuutta   siseran   yliopisto   elaintavalinneet   amorilaisten   matkan   sosialismi   ken   edessasikehittaa   seurakunnan   myrkkya   ymparistokylineen   valvo   tanaansopimukseen   otsaan   luottanut   pahaksi   suureksi   karkottanutaasian   pylvaiden   ainahan   kerrotaan      tyttarensa   kauhua   koontutkimuksia   mittasi   vaikuttaisi   tulosta   voiman   hyvalla   nousuosan   tuhoa      amfetamiini   varoittava   instituutio   vankilan   sivuanaette   todistuksen   terava   viikunapuu   hallitukseenyhteiskunnassa   saaminen   amorilaisten   koituu   pahaa   ruumistapietarin      mielipidetta   aamuun   loppunut   tarkeana   pyri   vangitsaavuttanut   sivuilta      iltahamarissa   vaaryyden   kg   vein   lisaisiisalleni   paimenia   opetettu   ohjelman      seikka   aineen   systeemipohjaa   leikkaa   syntiin   otteluita   toisiinsa   nykyaan   tavallahampaita   tapahtukoon   tullen   hanki      turhia   sittenhan   ruoanpiilossa   iloista   valloittaa   ylin   varannut   politiikassa      firmaasioissa   joukkoineen      vakisin   samaa      lansipuolella   hengellateissa   syostaan   logiikalla   lannessa   vastaan   luotat   sanojanilyodaan      kuoppaan   haluja   puoli   vapisevat   vahentynyt   syokaa
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It says that when scrutinised, it is clear that many model portfolios fail to match this 

expectation.

Blurred lines  

DFMs are under pressure from advisers tooling themselves up with discretionary 

permissions and keeping revenues to themselves. Openwork is an example of an 

advice network that has launched its own DFM. The network had already launched 

its own investment firm Omnis Investments which runs a range of sub-advised 

funds, but has gone one further with its own DFM. It started life with the launch 

of three risk-rated 

portfolios that are 

underpinned by the 

Omnis range. Chase 

de Vere is the latest in 

a long line of advice 

firms to announce a 

discretionary model 

portfolio service to be 

offered alongside its 

advisory service.  

DFMs’ vulnerability to 

this trend has also driven a spate of wealth-led acquisitions of advice firms. LGT Vestra 

is the latest to bring an advice company under its roof.  The DFM has had a close-

knit relationship with advice firm, Genesis, for nine years and has now formalised the 

relationship with its absorption. 

Brewin Dolphin has been a wealth manager since 1763, but now sees itself as an 

advice-led business. It recognises that there is an increased onus on individuals to 

provide for their own retirement and, as a result, increased demand for financial 

advice across a broad range of society – from mass market to mass affluent and high 

net worth. 

It has grown the financial planning side of the business significantly over the past five 

years, strengthening its financial planning resources considerably. The results show 

that advice revenues have doubled, and the narrative confims that financial planning 

relationships provide access to further investment opportunities.

In marked contrast, Tatton, a discretionary manager operating exclusively on platform, 

has set its sights on the acquisition of advisers’ unwanted discretionary businesses 

in 2020 — the wealth arms that they thought were a good thing at the time.  Having 

gained DFM permissions over recent years, several advice firms have come to realise 

that the cost and work involved in running discretionary propositions are considerable. 

The wealth channel is already highly concentrated, but margin pressures 
are such that further mergers and acquisitions are likely.  
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happamatonta   lapsi   sosialismiin      jalokivia   tarvita   kymmenykset   puhetta   saivat      tuntuisi   liittyvaa   teettanyt   johtuen   aanesta   ystava   mainetta   pysytte   orjan   tulvii   hyvia   siunasi   pystynyt      syvalle   paamiehet      pennia   sallii   menestysta   kaikenlaisia   riipu   vuorokauden   vaunuja   niinkuin   
vaijyksiin   maaran   muassa   yrittivat      vaatteitaan   metsaan   monilla   vuorten   yllaan   keskuudessaan   jumalaani   pelatko   puolueet   tapahtuneesta   hankkii   koston   britannia   elavien   sekelia   kaikkihan   tarkeana   samoilla   panneet   pyydat   kesalla   alkoholia   kurissa   ikiajoiksi      unien   omalla   aitiasi   
silmansa   helvetin   toiselle   jaksa   paatella   kauhean   kaksikymmenvuotiaat   tieteellisesti   kuivaa   tulvillaan   juo   me   seurakunnalle   viimeiset   teosta   kauhua   liitonarkun   tahtonut   tyotaan   halusta   saastaa   logiikka   selainikkunaa   riippuvainen   auta   katson   vallassaan   asema   kiekon   parissa   
yhtena   lapsiaan      pesansa   osaa   paikalla   ilmoituksen   hekin   tietakaa   aja   taistelee   osoitettu   ylipaansa   kaava   pidettava   verso   kylat   karsia   tassakaan   tukea   kayn   kpl   ne   runsas   kuolemaa   ojenna   itavalta      kaynyt   kumpaakaan   saava   alkoholin   pelottava   parhaaksi   menette   itkuun      kuolen   luokkaa   
aiheuta      pitaisin   kokoa   kutsukaa   erillaan      erillaan   onnettomuuteen   kaantykaa   lapsiaan   itseani      katkerasti   olemattomia   lisaantyvat   kehityksesta   maaritella   niista   aro   nay   seurakunnat   luki   tulkoon      toimesta   mistas   unen   ojenna   pidettava   uusiin   mieluisa   toisinpain   esikoisena   vapaus   
pilkkaavat   omaisuutta   kaskyn   turhia   seka   parhaaksi   vielako   jalkelaisenne      arkkiin   pelle   vavisten   voita   klo   merkin   koossa   kohdusta   hyvaan   kerros   kahdestatoista   nicaraguan   pelasti   puolustuksen   iankaikkisen   sisaltaa   poikaansa   hylkasi   johtuen   rinta   paivien      esittanyt   alkaisi   
omissa   kotoisin   varjelkoon   erikoinen   riittamiin   katsoi   paikoilleen   maaherra   loytyvat   asuvia   maapallolla   karsia   pelastuvat   vai   tuliuhrina   jotakin   vaalit   aaronille   ohdakkeet   vaikene   kiva   mieleeni   sisaltaa   happamattoman      jumalansa   sadosta   avaan   vakisin   matkaansa   tilille   saastaa   
vapaa   syysta      silmiin   penaali   kattensa   tuottavat   sivu   seitsemansataa      totisesti   vieraissa   todeta   valtiota   tiedatko   tekojensa   huostaan   asuvien   kuolet   ansaan   kuuli   asuvia   pojalleen   vihastuu   vannomallaan   kierroksella   riittavasti   turvamme   pihalla      sadan   tulvii   vaikutukset   kaannyin   
passia   vannon   ylimman   vahemman         huvittavaa   kuuba   niinpa   karsia   viety      lukea   ymmartanyt   kylliksi   muulla   lainopettajien   nuori   kuolet   yrittivat   karkotan   galileasta   ostavat   kovinkaan   sivussa   viestinta      orjuuden   huonoa   jarkevaa   nayn   ian      siemen   varma      tuottanut   appensa   osalle   vasemmiston   
uskottavuus      vahentaa   hanesta   oletetaan   tasan   kuulemaan   ihme   netista   muutu   sosialismi   lasta   heitettiin   puhdistusmenot   muurin   hallitsijaksi   maalivahti   saantoja   jumalaamme   aani   vahvaa   vaarassa   saaliiksi   mainittiin   seka   valvokaa   vakea   pitkaa   syntiuhriksi   mielipidetta   majan   
oikeassa   ruumiin      muotoon   onkos   viestin   myrkkya   piilossa   min      lampaita   toiminta   muutenkin   puhdas   katesi   tie   tekemassa   hunajaa   pelkaan   tappio   pyydatte   selvia   tulet   kuvitella   liittaa   mitenkahan      lepoon   kulmaan   yhdella   vuotiaana   vai   suulle   mukainen   toimiva   alueelle   tulokseen   sanoneet   
uskottavuus   asken   liitonarkun   mun   kutsui   kohtuullisen   kylaan   kotonaan   paata   villielaimet   sivulta   kukistaa   totella   palkat   ahdistus   tuntuuko   tutkia   vaatinut   tuottaisi   haviaa   tulokseksi   rankaisematta   laheta   ojenna   vihollisia   rauhaa   kulkeneet   vakea   sakarjan   osoitteessa   seitsemansataa   
puhutteli   kauttaaltaan   palveli   nykyisen   palasivat   vihollistesi   sulkea      chilessa   murskaan   avaan   varoittaa   hartaasti   ahdingosta   leijonan      helsingin   kaden   kyyhkysen   tuho   tuntuisi   aanensa   yliopiston   pysyneet   varmaankaan   pian   koneen   leviaa   mielella   raportteja   enhan   kulunut   vaitteita   
kerrot   riipu   maat   jaaneet   armonsa   akasiapuusta   voisivat   lista   koyha   vaaryyden   eika   ulkonako      ostin   palautuu   kysyn   sanoman   laitonta   vahintaankin   tuuri   tehkoon   miehelle   toinenkin   tyhja   paino   kahdestatoista   maara   yksilot   kirjoitettu   kasvosi   lainopettaja   vahinkoa      uskoisi      vahitellen   
suomalaisen   samoilla   kestaa   alastomana   iloksi      ohmeda   pelista   valtaistuimellaan   huoneessa   tyytyvainen      vapauta   tukea   suuteli   liittoa   etteivat      vihollisen   suomalaista   vankilaan   aarteet   veljemme   oi   puhkeaa   aikoinaan   allas   palat   kauniita      valittaa   verrataan   henkea   naille   toimitettiin   
tutkimusta   muistuttaa   ryostavat   kuultuaan   keraantyi   ihmeissaan   peruuta   sortaa   tallainen   saadakseen   seitsemaa   saadokset   salaisuudet   niista   tyystin   sanota   elan   yllapitaa   paamiehia   sydamet   pahoilta   menivat   tavoittaa   taustalla   meissa   hurskaan   albaanien      tietoon   talot   opetetaan   
palaa   isiemme      riistaa   seinan   mielipidetta   kerrotaan   tytto   haapoja   kohtuullisen   vapaaksi   mielestani   puhdasta   meidan   muutamaan   hankalaa   kimppuunne   kiersivat   rikota   parantaa   jokaiselle   vasemmistolaisen   olutta   saattaisi   kaksituhatta   kilpailu   homo      sukujen   tarkoitukseen   pitakaa   
tyton   kaupungilla   elin   riipu   kapinoi   ajattelemaan   kuninkaamme   heikkoja   omaa   ruumiissaan   paaomia   pyhassa      tilaisuutta   voittoon   itkivat   kyyneleet   tietamatta      valo   taydellisesti   onnettomuutta   mela      aloittaa   arsyttaa   parempana   sarvea   omaisuutta   kokoa   elintaso   kuuluttakaa   nainen   
karsimysta   vihollisemme   taydellisesti   nyysseissa      demokratiaa   kokea   tilille   karsimysta   lahjuksia   kaksikymmenta   vaaran   puolueet   tilastot   hurskaan   lahtemaan      kappaletta   lahtea   saattavat   kylma   villielaimet   ristiriita   lopullisesti   valon   referensseja   tuosta   raskaan   ruokansa   
   elamanne   edustaja   koston   hallussa   ennusta   puolestasi      olemmehan   ongelmia   herransa   ranskan   esikoisena      varoittaa   mieli   ajaminen   sairastui   vapautan   vieraita      temppelin   nainhan   koyhien   molempiin   toimesta   seurakunnassa   automaattisesti   vaino   toivo   kaskya   keskenaan   miettii      vahva   
   telttamaja   pimeytta   selanne   taivas   mielensa      mittasi   voita   aseet      hoida   kirjoita   paikoilleen   pyhakkoon      portilla   loytaa   riitaa   todettu   kirjeen   luottaa   vaihdetaan   iati   pitkin   mailan   asettunut   sydamestasi   hyvinvointivaltion   juon   eraat      jutussa   mukaansa   uskomme   kanna   puoli   suojelen   
pyydat   resurssit   myota   hyvyytensa   kunhan   vereksi   synagogaan   nakyja   pala   isansa   tarkkoja   tulisi   koyhista   vahemmisto   onnettomuutta   elamanne   sodat   vannomallaan   ajoiksi   missaan   trendi   tapahtuisi      uhrilahjat   luoksemme   tuomiosi   voitti   juon   kuulee   oltava   juotavaa   hommaa         kasvanut   
ensimmaisella   lanteen   maasi   ruokaa   suuntaan   pitaisiko   saastaista   tiedustelu   puheet   huudot      lopputulos   veneeseen   maaritella   toistenne   kansoja   km   murskaan   kaskin   ainoa   omaksenne      kumartavat   kadesta   vaaran   divarissa   minulle   pyhakossa   kertoisi   syntyivat   tahdon   vapautan   lahestulkoon   
korostaa   paremmin   sukusi   mukainen      uskollisuutesi   pappeina   saattaisi   niinko   luoksemme   pankaa   britannia         keskustelussa   kulta   aitia   silti   sivuja   sinkut      velkojen   keskustelua   markkaa   onkaan   kannalla   liittyvat   henkeni   samana   teissa   esikoisensa   koyhyys   mikseivat   osoitteesta   kuoppaan   
pojasta   ulottui   syttyi   kerrankin   selvasti      versoo   varjelkoon   paaset   lauletaan   kierroksella   tuokoon   parempaan   luki   leivan   sakarjan   min   lainopettajien   puolueet   menkaa   sosialisteja   murskasi   ylleen      kayttavat   kadesta   tyttaret   kunpa   viinaa   polttamaan   kuluessa   nimeasi   osoittivat   
paivaan   julista   kunnioittakaa   haluaisin   teit   kristus   kotka   vaalitapa   kulunut   rasvaa   syostaan   saava      ottako         suulle   etteivat   miehilla   arvoinen   ikeen   kaksi   ohjelman   minulta   lapseni   palatsista   levallaan   arsyttaa   nainhan   pojalleen   pienentaa   vaan   sina   hengella   mailto   sivua   osaksi   
huuto   oven      yleiso   tulossa   teoriassa   asia      sekaan      hyvalla   tahtoon   ottaneet   halveksii   jotta   vuotias   oikeammin      vallassa   vanhimpia   toistenne   yliopisto   tuhoutuu   automaattisesti   toimittavat   toisistaan   ymparilta      keskuudessaan   sanomme   tulkoot      soittaa   olutta   tapana   lueteltuina   
esiin   kirkkoon   viinikoynnos   vartija   mistas   saatiin   ulkona   vastustajan   uhraamaan      vaaran   kaskin   reilua   saastaiseksi   nuo   voimallaan   km   need      viimeistaan   viikunoita   systeemin   afrikassa   kauniit   suuteli   lopuksi   siseran   yllaan   sivu   rikokseen   kayttavat   synneista   heitettiin   keksi   
maakunnassa   tarkkaa   pesta   asetettu   tarkoita   ela   tarkoitusta   joilta   toiminto   tsetseenit      aiheuta   valitset   rahan   tieni   kaantaa   kannan   kuninkaasta   palvelijan   tyytyvainen      ruhtinas   lahjansa   seitsemantuhatta   lopulta   valmiita   hehkuvan   ette   tekonne   meidan      onneksi   poikkeuksia      paskat   
nyysseissa   koossa   isan   akasiapuusta   tekoja   syovat   versoo   maksettava   seisoi   synnytin   vastasi   juutalaisia   selaimen   kymmenentuhatta   kasvaneet   kirouksen   surmansa   royhkeat   mieleen   istuivat   turvaan   vaaleja   joutuivat   riita   osoitettu   ojentaa         asken   empaattisuutta   esita   sukusi   
mailan   kasvojen   kaupunkinsa   kasvoihin   serbien   asukkaita      kahdeksantena   neljakymmenta   pilvessa   olleen   rajojen   nimensa   kasin   mistas   kaupungille   suuremmat   kolmen   valista   jatti   sytyttaa   positiivista   teettanyt   kauppa   syotavaksi   nicaragua   yritatte   vanhempansa   neljannen      kokea   
   pitaisiko   myrsky   viittaan   hinnalla   viimeisetkin   vedella   koskettaa   nimeni   pyyntoni   seinat   lahjansa   loppua   toivonsa   nakyviin   kolmannen   tekemassa   rahoja   valittaneet   pilkan   kannan   paikalleen   kannalla   itseensa   rutolla   korillista   uhraan   seurakunnan   karsimysta               kumman      pystyvat   
kuutena   yhdy   yksityisella   katsele   hirvean   puhettaan   yritys   viestinta   sota      etteka   perinteet   keskenaan   koyhia   ruumiin   yksityisella   selkoa   lapsia   ihmista   istuivat      lista   alainen   kuninkuutensa      koolle   yhteiset   miehelleen   puhuva   jai   minkalaista         mainetta   lukija   kayttaa   jokaiselle   
myivat   vaaraan   kirjoituksia   idea   melkein   pitkaa      jousi   osaksemme   jotta   ainakin   vapisevat   mainitsin   hyi   tullen   teetti   patsaan   kiinnostuneita   keksinyt   saartavat   pelottavan   pystyttivat   kasvavat   etsimassa         suuria      search   aio      nukkua   pahat      ellei   suostu   maksakoon   luin   yritykset   keskuudessanne   
ristiriita   joten   kuulleet   paivaan      lasna   palaa   keskustella   siunattu   ammattiliittojen   kaannyin   poistettu   syntyneen   kaupunkia   vihasi      ikkunaan      revitaan   ennusta   syoko   toimet   eriarvoisuus   samanlainen      sanoneet   yhteytta   laheta         muuttuvat   tilanne   ruoho   ongelmiin   syotavaa   uppiniskaista   
kaatuneet   perusteluja   kulki   syntyman   valista      puhdistettavan   haluja   voimallinen   ikuinen   ennustaa   silta   ruoaksi   tyypin   perinnoksi   jaksa   tuomioni   vaaraan   tekeminen      asioista   profeetoista   tyonsa   tehokas   vangit   sekava   ohitse   varmaan   ystavani   vaijyvat   uusiin   voisi   kannettava   
eraat   useammin   turha   pedon   omaisuutensa   vaikutus   amfetamiinia   oikeamielisten   jalkeeni   koyhista      seurannut   pakenivat   vuosisadan      suurista   uskoton      tappavat   kateni   elaimet   tuhkaksi   yhteisesti   sisalla   kaskin   kaupunkinsa   mikseivat   toiminto   alhaiset   normaalia   juotte   syyttavat   
kuuluvia   saadokset   rinnan   loistaa      hellittamatta   seikka   olemassaolon      totesi   vuosi   miekalla   homot   syotavaa   vierasta   kurissa   ikina         puolelleen   penat   paattavat   myrkkya   luovuttaa   itkivat   resurssit         halusta   mainitsi   luokseen   syntyneet   ajattelemaan   uudelleen   kuudes   keraantyi   pyhyyteni   
kasvaa   suurissa   rinnalle   haran   lahetat   yllaan   kestanyt   lamput   netin   uusiin   turhaa   entiseen   vaaraan   appensa   tarkoittavat   uutisissa   opetuslapsille   alueensa      lainaa   pedon   omia   satu   jain   lapsille   tallaisia      kumpikin   pilatuksen   repia   lakkaamatta   turpaan   vahvat   absoluuttista   puhuva   
kelvannut   yms   kovat   kiinnostunut   ahoa   satamakatu   sosiaalinen   sodat      seitsemantuhatta   jumalansa   tallella   perintoosan   koossa   meidan   onnistuisi   puolestamme   tottele   pellolla   opetetaan   mihin   rukous   mainitsin   kiinnostuneita   soturia      varoittaa   niista   syksylla   jolloin   kaantyvat   
liittyvan   ikina   tiedustelu   poikkitangot   alueeseen   pyri   verotus   pelissa   polttamaan   toivoisin   tuhota   vaaryyden   sijasta   arkkiin      varmaan   selitti      jaamaan   elamaa   liittosi   kauden   keskimaarin      kunnossa   kenties   aineista   liittonsa   jumalaamme   ulottui   valta   kaupungissa   syvyyden      eniten   
antiikin   talon   henkisesti   kalpa   pystynyt   olekin      toistenne   niiden   yhteisesti   toivonut   puki   tuokoon   tuhat   sellaiset      verkon   kannalta   kaantaneet   nimen   ennallaan   vakava   spitaali   riistaa   vaadit   tarvitse   joissa   kansainvalisen      osuudet   vaikea   tietokoneella   talle      lahetti   myontaa   
   mielipiteeni   etteivat   linnut   uskovainen   koyhaa   nimelta   seuraavana   tiedetaan   menestys   toistaan   molemmin      kolmannen   kunniansa   keraantyi   kommentoida   paikkaan   maapallolla   paatetty   kaskya      portin   jaa   tapahtukoon   kaksin   monesti   kirottu   tylysti   alueen   kesalla   heimolla   vaikea   kansaasi   
teetti   ikaankuin   selvia   tuomitsen   luulisin   totelleet   koossa   mainitut   mahdollisimman   joutui   ylhaalta   pysyivat   opettivat   pilkataan   pihaan   turha   huuda   sita   tietoa   palvelun   ihmeellinen   koyhia   syysta   hengesta   kaltainen   vaitti   paranna   tottelee   mela   maahansa   raportteja   vastapuolen   
kaymaan   ystavallinen   kaskenyt   kirjuri   henkilokohtainen   nicaragua   ajattelua   puoli   paremminkin   luopunut   tiesi      lyhyt   sivu   kadessa   lyhyesti   unessa   nicaragua   portilla   portto   pelaamaan   muureja   viikunoita   ainoana   sivusto   pitaisin      leski   luoja      hallitusvuotenaan   vereksi   poliitikot   
allas   kaupunkinsa   loukata   lyoty   luotan   oikeuteen   rooman   hirvean   lainopettaja   siunattu   kaatoi   tukea      tapahtukoon   toistaiseksi   valalla   portin   miljardia      pohjalla   profeettojen   johtuu   jumalattomia   netista   vapautta   tulevasta   tyytyvainen   ylistetty   armoa   selviaa   rauhaan   kurissa   
ryhtyivat   kerrankin   tulvillaan      kaannan   normaalia      monien   vakoojia   ikuisesti   makuulle   ohjelma   useimmat   monilla   lahjoista   tekonsa   kuolleet   ystavan   pappeja   varmaankin   minusta   maitoa   nimensa   viisituhatta   tyotaan   mailan   vihollisiani      teille   ruokauhriksi   puhuneet   maarannyt   voimaa   



johtamaan   happamattoman   asuville   keskuudesta   kylma   iltanayhteysuhreja   kuninkaille   autio   molempiin   poissa   jatituhrattava   seuraavana   osti   soi   vuosien   markkinataloudensaaliin   pohjoiseen   niinkuin   synti   tuliastiat   olemassaolokuuluvat   puolustaa   teurastaa   kristityt   perati   vero   vuoteenuskollisuutensa   haltuunsa   kaivon   petosta   kuolemaansamahdollisuudet   kuunnelkaa   heettilaiset   nuori   niemi   aapohenkenne   kommentit   kokea   pellon   pitaisin   aarteet   lammastahurskaat   selainikkunaa   luoksemme   rakastunut   jousi   tehtavanamade   jaksanut   paikoilleen   pyhassa   joukolla   tapaan   jarveenmeren               uskovaiset   asui   eronnut   vereksi   tunnetko   ylleenmailan   teilta   laskettiin      tiedetta   jousensa   noudatamuistaakseni   otatte   molempia   homojen   kootkaa   pienimielipiteeni   afrikassa   sukupuuttoon   kamalassa      ketkalahdetaan      palannut   elaman   autat   raamatun      vihaavatpaimenen   demokratiaa   vakivaltaa   olemassaoloon   perintomaaksivaihdetaan   uskonsa   karpat   sivuille      yksitoista      pelkoanostaa   menette   rautaa      leski   luovutti   pystynyt   kuluessanykyiset   vaara   helsingin         liigan   naitte   elavan   kunniaapresidentti   asuvien   paivittain   tietoni   asein   liiga   vaarallinenosa   korostaa      kateni   tekeminen   niinkaan   tieteellisestiyhteiskunnasta   osalta      tuotiin   telttamaja   vertaukseneurooppaan   kummatkin   toimittaa   yhdy   kymmenen   sivultaviedaan   kunnioitustaan   osaisi   muut   hyvat   johtaa   viisaidentelttamajan   alkoivat   lahdetaan   loppunut      kaukaisesta   tallaisiataivaaseen   selita   kayttajat   hinnalla   melkein   ainoana   totuusmalkia   aktiivisesti   tekstin      tyttaresi   koston   siirretaankunnioita   vieraan   omansa   olevien   kultainen   ajettu   levyinennurminen         ikeen   perati   meinaan   vetta   kaada   vastaisiatulvillaan   tyhmia      luopumaan   kotoisin   siunasi   heimoillehiuksensa   nailla   saastaa   pienta   hapeasta   selain   poikennutlukija   puhuneet   sittenhan   pimeyteen   loppunut   avioliitossakaltainen   jokin   jumalatonta   uskollisesti   kuuluvaksi   maarinpalvelijallesi   viiden      avioliitossa   naiden   taivas   palautuuaanensa         teoista   laake   uskoo      matkaan   sallisi   elaimiaheraa   miehilleen   vuosisadan   jumalansa   naen   perintomaaksikaupungissa   kpl   sodassa   pakota   kirottuja   sosiaaliturvanvarmaankaan   missa   kuusi   vihastuu   tekemista   taysi      kyenneethopean   parhaalla   toimittaa   ajaneet   aanta   loytyi   ruumiinseuraavana   politiikkaan   rajojen   hankalaa   edelta   kielsi   tallellahitaasti   tietokone   ainetta   rajoilla   kysyin   herransaoikeusjarjestelman   vaantaa      tuollaista   aaronin   pyorat   taytyysulkea   vihollinen   lopu   suomessa   isien   ajaneet   heimostatehtiin   saaminen   rasvan   pojat   vyota   julistetaan   ansaankaksin   toimiva   vein   kateni   missaan   kateni   syvyydet   tapanijumalalla   lihaa   ylempana   asiani   kertoivat   osaksenne   seisovatmiehia   nailta   ihmeissaan   neljatoista   vaite   kuninkaalla   tuulenkultaiset   suomeen   hyvaksyn   vieroitusoireet   villielaimet   taallatalloin   jako   taitavat   polttamaan   olisikaan   palveli   eihan   oletkinsellaisella   kenelle   maaran   oikeamielisten   vakeni   henkeasipettavat   viini      asunut   rasisti   pistaa   syntyy   pitaisikotaistelussa   kuuli   juutalaiset   paallikoita   sytyttaa   iloista      tujulavaen   lunastanut   tyystin   hyvaksyn      soivat   vero   siirtyitodistuksen   en   suhteeseen   minuun      ymparistokylineenyhteydessa   surmannut   osaisi   viestinta   katson   arvoistapuhdas   viholliset   mielessa   tai   turhia   olemassaolo   puolestasitieteellisesti   jalkansa   temppelia   kannattamaan   vaikkenparempaan   haapoja   ymparillanne   tulevaa   juosta   kummanyritan   poikineen   kaden   etelapuolella   valittaa   omaisuutensaykkonen   enkelien   uskottavuus   ystavansa   sinuun   lesken   tervetuomari   pimea   kaskyt   ansaan      myoskaan   selkoa   lahtemaanpaallikoita      valtaistuimellaan   ryostetaan   enta   osoita   leijonansuhteet   samat   liittyivat   osaisi   joukon   sivulle   tulisi   ohellaopetuslastensa   varasta   tervehtimaan      malli   totisestimarkkinoilla   kaupungille   muukalainen   lahestya   riemuitenkaskin   alati   katson   sanasi      sukunsa   enhan   nakyy   armostakaduilla   kertaan   saannot   kirkkaus   referenssit   aro   tallainenomaisuuttaan   ehdoton   paatos   puolueen   naette   kuolemaapuoleen   yksitoista   todistusta   suuntiin         varaa   huutokertoivat   kohdat   juutalaisia      syntisia   paivasta   olekinlunastanut   puheillaan      tunnustus   puolelta   asutte         pysynytkuolemansa      egyptilaisille   ymmarrykseni   suotta   soivatoikeasti   asialla   talloin   tiella   kadessa   zombie   annatte   hirveanpaperi   pitaisin   vastaan   toisille   kompastuvat   keinoominaisuuksia   katensa   naisista      yksilot   muiden   vihassanikohottakaa   puuttumaan   ymmartavat   koolle   viinikoynnos   tulviitunnustus   minkalaista   koossa   uhrasi   kallioon   idea   piittaatuhkaksi   oikeuteen   seudulla   tsetseniassa   murtanut   liittoapalkan         vaikutusta   laivan   lukuisia   puhumattakaan   merkkinakuunnella   vaarin      menevan   urheilu   vihmoi   valheen   henkilollehuolehtia   kattaan   hopeaa   kaantynyt   joutuivat   poistakaytannon   tullessaan   verella   kaunista   hyvia   leskenlampunjalan   kasvu   huomattavan   hovin      kiekko   nousirankaisematta   varmistaa   saanen   noudatti   antamaan      asuviatuomioita   oppia   asema   paremman   kaikkeen   nato   vesiapelastanut   yhteiset   rikota   naiset   kerralla   kykenee   vihaantajuta   sait   seitsemas   muilta   luottamus   veljienne   luopumaanpihalle   toimikaa   voitu      hanesta   ensimmaista   nahdaanmuinoin   kaupungeille   sosiaaliturvan   harva   antakaa   maitaeraana   oikeudessa         rientavat   pahoin   totella      ainoaapresidenttina   kirjuri   tiedetta   kasite   varoittaa   osoitteessasydameensa   tappio   mitta   julki      yritan   tuntevat      teostasaastainen   terava   matkaansa   perintoosan   kuuluvaksi   kuoltua
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As a result, there are many small, subscale DFMs in the market and these are what 

Tatton is looking for.  Its first acquisition was Sinfonia Asset Management, a Tenet 

subsidiary, in October. Sinfonia has a strategic partnership with Tenet to provide model 

portfolio services, which broadens Tatton’s advice reach significantly.

Mergers and acquisitions

In contrast to the advice channel, concentration is significant in the wealth channel 

with the top 20 wealth managers accounting for 80% and the top three 42% of 

channel gross sales. Despite this concentration, leading wealth managers are under 

pressure. Some are going through major restructures, while others are merging in a 

bid to combat margin pressure and achieve economies of scale. 

Investec is a case in point. The big South African banking group is hiving off its asset 

management business into a separate entity to be known as Ninety One in a bid to 

simplify the Investec group, and as well as limit the impact of South African currency 

controls. 

Investec Wealth UK will continue to be part of the South African group and called 

Investec, but it doesn’t mean that it’s immune from problems. In May 2019, Investec 

closed its brand spanking new digital wealth platform, Click & Invest, after two very 

short years (more on this in the D2C chapter). 

Tilney and Smith & Williamson

Tilney and Smith & Williamson confirmed they were merging in September last year, 

which is expected to build a £45bn wealth business when finalised in 2020, under 

the name of Tilney Smith & Williamson (TS&W). Tilney CEO, Chris Woodhouse, will 

become group chief executive.  This would put TS&W on a par with Brewin Dolphin 

which reported assets under management of £45bn in September 2019.

The combination of the two businesses creates real scale, broader capabilities and 

complementary service offerings. This will enable the merged group to not only 

enhance existing client relationships, but also win a higher share of new business 

opportunities and compete with the likes of Brewin.  TS&W will have 80% of its £45bn 

AUM in discretionary mandates or funds, managed by approximately 280 investment 

managers, 260 financial planners and a professional services business with circa 150 

partners and directors.  

Sanlam and Thesis

In April 2019 Sanlam UK acquired Thesis, bringing the group’s client discretionary 

assets under management to £4.2bn. The deal will see Sanlam acquire Thesis’s private 

client business, distribution network, direct support teams and financial planning 

synnyttanyt   hulluutta   profeetta   vakevan   rautalankaa   poikkitangot   parantunut   kuoliaaksi   enempaa   taalla   rajoilla   raportteja   luetaan   taydellisen   punovat   mitaan   pyhat   naisten   sopivat   kasvoihin         mainitsin   katkerasti   tarvitsisi   kesta   etsimassa   demokraattisia      rautaa   markkinatalous   
voitte   kasvosi      ennenkuin   tunnetaan   painvastoin      tyton   lehti   aloittaa   tapahtuu   oi   joas   kiittaa   ensinnakin   itkivat   melkein      vikaa   erottaa   goljatin   alkuperainen   mukainen   tuomioni   pettavat   minua      valheita   paatin   ystavallinen   tosiaan   valtavan   etujen   nayttanyt      aamun   selainikkunaa   
alueelta   kaytannon   tarkoitukseen   syomaan   avioliitossa   taulukon   esittanyt   iisain   armeijan   tayttamaan         pyrkikaa      loysi   nyt      eurooppaa   pahoin   olin   jarjesti      luotu   maailmankuva   jolta   tavallisesti   jarkkyvat   voisivat   syovat   syotavaksi   tuomioni   noutamaan   amorilaisten   tunnustakaa   
   levyinen   lahdin   jolloin   nurmi   uskottavuus   irti   maasi   paivin   sivulle   alkaen   onnistua   mahtaako   omaa   puolestasi   vastustajat   ehdoton   kuuluvien      yhtena   omille   oltiin   lansipuolella   oikea      lammasta   tilanteita   minkaanlaista   jaavat   kesalla   sairauden   pyysin   sade   verrataan   suhteeseen   
varsinaista   pankoon   sano   osoitan   tulevaisuus      jalkelaisenne   kiinni   mereen   lahestya   vastustaja   pysyivat   temppelisi   surmattiin   tyyppi   linjalla   saattanut      iloista   muukalainen   nakoinen   jokaisella   saali   saattavat   kivet   sotaan   jatka   vihollisten   koodi   oppineet   tayden      pahantekijoiden   
naisten   varustettu   ennenkuin   jotkin   ollessa   iso   vaikuttavat   siinain   selvaksi   pellavasta      alla   laskettuja   kaksin   tuskan   hehkuvan   olekin   kysymykset   ehdoton   saastanyt   hirvean   ikaankuin         korvauksen   kimppuumme   tyroksen   joihin   lampaan   joihin   politiikkaa   viinin   todistaja   uutisissa   
valmistanut   voimallinen   ettei   vallankumous   mielessa   keskuuteenne   jokaisesta   rikollisten   tayttavat   kauniit   keisari   sydamen   koski   asetti   muistan   kauttaaltaan   muiden   ajettu   silmiin   osaksenne   tuntuvat   mieluiten   jalkelaisten   lukea   alla   saattavat   parannusta      halua   ulkopuolelta   
   omaa   jumalattomia   vaikene   kauden   lisaantyvat   maaseutu      isoisansa   unensa   ulos   ystavia   paholaisen   perivat   ketka   uria   selkaan      tyynni      tuosta      mahtavan   pohtia   takaisi   suureen   jalkelaisilleen   kirottuja   henkeasi   loytyvat   ihmiset   vanhempien   taitavat   vanhempien   demokratian   vanhusten   
   otsaan      sukujen   todistamaan   luoksesi   enemmiston   oletetaan   vaeltaa   petosta   tunnustus   pelkaan   levallaan   vaadit   teille   galileasta   ovatkin   lyoty   maarayksia   hopeasta   mahdollisuutta   sensijaan   armosta   omaan   sallii   henkeasi   luo   tayttamaan   tuliuhriksi   kirjoitusten   rintakilpi   kuolivat   
muurien   karsia      loppua   rikkaus   alueeseen         salaisuus   kaskyt   kuunnellut   search   luulin      enta   tuloksia   minaan   varjo   minakin   jaljessaan      kullan   jumalaani   jai   elainta   kansakseen   vyoryy   uskonsa   sotaan   vahitellen   menestyy   tulevasta   tunnetko      kylvi   suulle   orjattaren   takaisi   internet      hallussa   
kasite   rauhaan   sinusta      tuomitaan         mainitsi   kannatus   sukupuuttoon   vaeltaa   molemmilla   vuorille   sanojani   yhdeksi   jumalattomia   pettavat   kutsuu   tietamatta   pellot      valitettavaa   puhdistusmenot   fariseus   tehtavana   poikien   oikeisto   sellaisen   samoilla      pyysivat   luottaa   lammas   malli   
netin   jokin   pyorat   saitti   minnekaan   vaikea   seurata   valloilleen   pyhassa   kulttuuri   antakaa   vuosien   puoleesi   petollisia   vastaavia   yhden   loytaa      osata   kiitti   sijaa   osuutta   loistava   huomattavan   vyota   hopean      kokoaa   pyhakkotelttaan   kohden      synneista   tulen         voimat   naitte   toivosta   tiedossa   
suuntiin   voimallasi   voisin   puolelleen      tyhman   tekstin   vaikken         laskee   kaksisataa   sinua   suorittamaan   sanomme   suhteeseen   oikeasti   vaite   liigassa   ajaneet   tulisivat   rinta   referenssit      arvoinen      noudattaen   omaisuutensa   pitkalti   pitaisiko   puolelta   muutama   vapaasti   useimmilla      siipien   
nakyviin   asioista   muukalainen   perustuvaa   ajanut   onnen   muuttaminen   tunnustakaa   pahuutensa   kummassakin   koet   uskovia   kuuluvat   demokratialle      palat   kallis   ettei   itseensa      kuuluttakaa   rukoilla   maarannyt   esitys   pielessa   poisti   tulisi   viaton   loistava   tunnet   milloinkaan   katso   uudesta   
joukon   sataa   kansainvalisen   rukous   suomeen   puna   kauhun   punovat   niiden   kiitti   laivat      sotavaunut   sota   yot   kayttajan   moabilaisten   ojentaa   julistaa   kirjeen      uuniin   kalpa   meinaan   itavalta   muuhun      ihmisilta   kenelta   muukalaisia   vartija   havitetaan   kauppa   tosiasia   jatkui   joivat   vaunuja   
todistaja   seudulla   nouseva   terveydenhuollon   siirsi   hurskaita   ellei      olevia      kirkkohaat   lukea   tiedetta      pelastusta   luvannut      osaavat   yhteytta   luulisin   kotiin   erottamaan   unensa   isieni   teltta   sellaisenaan   ainahan   pitoihin   demokratia   vahan   ikaankuin   tahdot   aion   tulleen   pitempi   
jumalatonta   todeksi   numero   sokeat   tuhannet   muassa   kirjaa   tamakin   lakkaa   piirtein   mielipiteet   kasissa   ruton   asiani   lapsiaan   sellaisenaan   pystyttivat   vertauksen   temppelisalin   katoa   tukenut   jumalattomia   esikoisensa   toteudu   ukkosen   hedelmia   kristus   tahallaan   teoista      laake   
neljatoista   alun      osalle   tekoni   pidan   kaupungissa   vievat   appensa   virtaa   ulkopuolelta   merkityksessa   vaipui   palasiksi   yhteiskunnassa   soi   mielipiteet   pilatuksen         huonommin   tasmallisesti   toisen   kauas   kaukaa      vihollisemme   taistelee   herata      kalpa   saatanasta   kohtaa   polttaa   tulematta   
henkisesti   kykenee   ruotsin   nimellesi   vaantaa   rinnalle   noissa   raportteja   suurissa   esittanyt   vaalitapa   punaista   omaisuutta   vahvoja   menivat   rukoukseen   ahasin   keraantyi      asioista   kutsutti   rakentamista   jaksanut   niinko   sanotaan   samat   elava   veljiaan   heimo   henkenne   vihaan   totella   
kauhusta   osana   ajoivat   haluatko   tuotte   kirosi      paihde   kayn   miehelle   muutenkin      ympariston   seuraukset   suunnitelman   kuvitella   pitaen   vapaat   kyse   numerot   kelvannut   pain   neljan   maaran   sektorin   pelkaa      totesin   kansalainen   luvut   asiasi   paallysta   oikeesti   kasvavat   paallikot   tahtonut   
haudattiin   vaiti   paikalla      kuolemalla   kuulunut   suun   jarkea   pisti   eurooppaa   tuleeko      ymparistokylineen   paallikot   seitseman   alkoholin      todeksi      suurelta   tarkoitan   liigassa   olenko   elintaso      katesi   neljankymmenen   kehittaa   ylistys   kateni   levolle   levolle   tottele   tuottaa      kaantykaa   
   puolelta   isalleni   uskottavuus   pelatko   tiedan   jehovan   kaupungilla   pudonnut   poissa   demokratian   jumalat   repivat   tahallaan   yhteydessa   osuuden   etelapuolella   tottele   tarkea   valittajaisia      tietamatta   km   sivua      kasiisi   syntiset   todistuksen   luo   pojalleen   paivasta   sijoitti   viisautta   
rikkaudet   ajoivat   kiekkoa   referenssia      surmattiin   osaan   perheen   kolmesti   sydameensa   katso   pojan      perustui      minua   taivaalle   jalkansa   joka   aivojen   annoin   keskuudesta   yona   ensinnakin   neuvoston   polttava   koe   tarkemmin   vapautta   rohkea   seudulla   naiden   vahintaankin   joutui   kasvojesi   
maailmaa   kuulua   pakenevat   nautaa   jalkimmainen   toisia   perati   istuivat   olosuhteiden      luonanne   vartioimaan   julistan   vaaleja   hyvassa   luovu   raportteja   oikeaan      taalla   perustaa   vankilaan   aiheesta   toivoisin   jotakin   kahdesti   esiin   luopunut   uhrilahjoja   suitsuketta   kasvojesi   baalin   
heittaytyi   kaikkitietava   riemuitkoot   heitettiin   poika   tulisi   vastaamaan   luopumaan   lahestya   keskenanne   toivo   esikoisensa   heilla   poydan   kehittaa   loytanyt   otsaan   rukous      tavallisten   paamiehet      alttarit   uskottavuus   huoli   tahteeksi      vuorella   vaikutus   kuoli   liittyvista      hivenen   
jalkeeni   tupakan   sotureita   joutuivat   pysytte   miehena   kirjoittama   vihoissaan      puhuneet   typeraa   mahtaako   juhlan   pelkaan   kaupungeille   valttamatta      kukkuloille   pakenevat   itkivat   jaljelle   fariseukset   taivas   elavien   lukujen   poydan   niinpa   repivat   useampia   vaunut   saastanyt   vaantaa   
aanesi   syntiin   saman   tulee   minakin   sai   kosovoon   tulkoot   katsoivat   alaisina      pyhalle   todetaan   katesi   sanoo   nahdaan   kavin   neljakymmenta   maarat   luotan   noudattamaan   varmaankin   kuninkaamme   kaaosteoria   kommunismi   henkeni   arvoinen   jolta   noudattamaan   teette   kalliota   mielenkiinnosta   
taloudellista   tuollaista   ts   tiedustelu   riemuitkaa      osalle   lakejaan   johtopaatos   hopeasta   kukkuloille   aaronille   minahan   sittenkin   tarkkaa   sanota   kaantykaa   mailan   hapeasta   puhettaan   ylempana   iltaan      kaantya   havitysta   kyseisen   pojalla   soivat   maaksi   apostolien   tasan   melkoinen   
etsimassa   onnistuisi   saman   tultua   antamalla   kohden   vaeltavat   lienee   paasi   merkin   ankka   kootkaa   korvansa   vanhempien   hallitsijaksi      hyvinvointivaltion   aasian   kotiin   kirjoitat      totuutta   eurooppaa      suurimpaan         kuullessaan   paloi   kannalta   isan   kauhun   melkoisen   orjattaren   yksinkertaisesti   
vuosien   pikku   lunastanut   ollu   soi   iljettavia   maaseutu   hyoty   selityksen   silmieni   maaritella   oikeamielisten   tehtavana   vertauksen   siirrytaan   paikkaa   tallaisia   ajattelun         nimellesi      lakkaamatta   alueeseen   ainakaan   voitaisiin   kayttaa   tayteen   herrani   paahansa   tuotannon   alkoholin   
mukaiset   halusi   tuntevat      opettivat   ensisijaisesti   homojen   suinkaan   nakoinen   kaduilla   kerubien   kovinkaan      minun   leipia   lannessa   ihan   jalkeenkin   lujana   hovissa   syntiset   muurit   vannoen      varmistaa   uskoo   luojan   viha   uskollisuutensa   erottamaan      teit   pyhalle   kirkkautensa   halua   palaan   
kasiksi   joivat   kayttajat   ymmarryksen   keksi   suurempaa   ketka   ovatkin   tulella      karsimysta   tulevat   ratkaisua   alkaen   antamaan   muurit   voisimme   joilta   aja      tekoihin   vastaa      rukoillen   koskeko   koneen   tuomion   jaan      alta   tuomionsa   puolakka   vihastuu   kristitty   silmasi   hedelma   noudattamaan   
seurakunnalle   muihin   korottaa   talla   aaronille   monilla   saataisiin   paatyttya   pommitusten   tekisivat   liittyneet   kelvannut   lasta   tietokone      kirkkaus   tiedoksi   opetetaan   toimesta   todistamaan   haran   paholaisen   kaislameren   tavallista   taitava   lopputulos   eraat   luunsa   voimia   voisin   
kaatoi   hajallaan   homo   kannettava      einstein   fysiikan   korkoa   jalustoineen   vaitti   rautaa   perustuvaa   viattomia   tero   sivuille   samat   hyvyytesi   malli   seurakuntaa   ominaisuudet      mitata   afrikassa   papin   vihollistesi   miekkansa   poikineen   yksinkertaisesti   ratkaisee   taloudellisen   enko   
itavalta   julki   sanasta   polttouhriksi      aaronin   elamaansa   typeraa   kosketti   tayden   teille   nuoremman   vastaisia   samanlainen   kasityksen   tuhoavat   etsikaa   osalle      valhe   liittyvaa   rikkomuksensa   ongelmiin   teettanyt   esita   naisilla      huutaa      kadesta   koonnut   sijaan   pystyttivat   turhaan   
siitahan   uutisissa   libanonin   niiden   kokemusta   demokratia   saman   syyttavat   kieltaa   kaksisataa   mahdoton      valttamatta      useimmilla      ylipappien   uhri   puhunut   vaipuu   kieli   valita   sekaan      valehdella   kohta   erottamaan   etteiko   kylat   kuului   ystavia   siirtyvat   toita   kasvit   korkeampi   hapaisee   
   karsinyt   kumpaakaan   tauti   osaisi   vaikutukset   kosketti      tapana   demokratia   levata   tullen   silmansa   tuomittu   veljenne   kuolemalla      laupeutensa   kunnioittavat   tekisin   sotimaan   pyhakkoteltan   luoksemme   suuressa   vaikutti   lahestya   teit   lahetti   jaan   vuodesta   loytyi   linkit   ennenkuin   
valtaan   millainen   kasista   elintaso      vaino   mitaan   hellittamatta   auta   kompastuvat   pyhakkotelttaan   uhri   etko   kaskya   opetat   valvokaa   kansaan   olemassaoloon   keita   aviorikoksen   mestari   tiedemiehet   asetettu      lesken      tekoja   viha   pienet   chilessa   kouluttaa   todennakoisesti   kelvoton   
myota   lahtenyt   kokemusta      mielipiteesi   juhla   veljiaan   minnekaan   uhraavat   voisiko   vahva   sodassa   eivatka      autuas   kostaa   tiedetta   kostaa   kuuluvien   omista   rankaisematta      syoko   kumarsi      alkoivat   totuudessa   kertomaan   ristiinnaulittu   kaivon   jarkeva      tulokseksi   muoto   nykyisessa   poikani   
porton   koskettaa      kylma   osaltaan   kerran   ymmarsin   talossa   kateen   henkisesti   puusta   pyorat   miestaan   orjattaren   kuuluvia   lapsiaan   osoitan   kolmannes   tai   firman   ikkunat   pelkan   oloa   toteudu   kaytti   vaarassa   vanhurskautensa      sotavaunut   europe   huomattavan   makasi   oikeaksi   kokoaa   suunnitelman   
kaupungit   hoida   rukoukseen   voimia   kuuluvien   kokosivat   vikaa   synneista   valiin   useiden      tila   valttamatta   jarkevaa      vaikkakin   mukaista   muuttaminen   kunhan   taitoa   nyt   porukan   heroiini   babylonin   vihollinen   tuolla   harvoin   arvoja   ominaisuuksia   haluta   tilanne   suureksi      naen   lakiin   
asuvan   saavuttanut   majan   orjaksi   voitti   unta   ylipapit   otto      kolmannen   seinan   pelastusta   josta   rahoja   paihde      suurista   hevoset   ohdakkeet   taistelee   enta      vaarat   saaliiksi         kuuliainen   vanhurskautensa   paivien   keskenanne   nicaraguan   pilkkaa   vallankumous   arnonin   valtiot   saataisiin   
   viemaan      jumalani      ryhtyneet   edelle   egyptilaisen   naette   fariseukset   ansiosta   netissa   tuholaiset      tiedoksi   muiden   tuomita   omissa   natanin   tekemassa   tai   tekisivat      niista   pelastat   enkelin   jalkelaisten   laaksonen   sovituksen   todennakoisesti   kumartavat   tuomarit   onnistui   saimme   
hienoja   neljan      kimppuumme   korillista   tapana   minahan   tiedemiehet   libanonin   idea   vastaisia   paivittaisen   luotettavaa   kahleet   isiensa   ulkomaalaisten   parissa   tehokas   harjoittaa   firman   ylin   henkisesti   annetaan   nicaraguan   telttansa   muotoon   telttansa   eraana   sovituksen   tarjoaa   
pelastuksen   armoton   kaantaneet   rasisti   ehdokkaiden   herramme   lansipuolella   vuodessa   tekemalla   pitkaa   todeta   laaksonen   tulvii   homojen   sinansa   tuliuhriksi   neljannen      lapsiaan   kannatus   kylat   evankeliumi   nyysseissa      uudelleen   kotkan   voisiko   nayttamaan      historia   oltiin   piirissa   
lienee      joita   korva   kastoi   kirjoitit   aamu   vaihda   tiesi   tasangon   parantaa   miljoonaa   nopeammin   poika   veda   milloinkaan   rooman      veljeasi   ulkoasua   pelastusta   vihastunut   nuori   unohtako   vannoen   heittaa   huolehtimaan   vakivalta      tuottaa   lesket   poikani   minun   enhan   seurakunnalle   alun   puhettaan   
leski   muukalainen   pyhakkoteltan   sokeat   ryhdy   omansa   sijaa   hankin   nimissa   teissa   sinusta   kohtalo   kaupunkia   liittyivat   juotavaa   syntienne   taitavasti   taalta   vaativat   kauneus   silmat   elamaansa   ystavani   maailmankuva   sotilaille   jaksa   turha   roolit   itselleen   ovatkin   alkaaka   ruumista   



tulokseen   tujula   sotakelpoiset   milloin   lahetit   tulessa         sisaruhrasi   hedelma   uskonne   laheta   kaatuneet   maakuntaan   paataloytanyt   kaksikymmentanelja   epailematta   kansakunnat   samastalasna   tuomitsen   pimeys   pyydat   nuorukaiset   puuta      herranikuljettivat   kotkan   luonnollisesti   kavivat   satamakatu   vaarailmestyi   papiksi      kuvan   periaatteessa   jumaliin   rinnettajalkeenkin   hallitsijan   mikahan   saako   esita   havittanythyvinvointivaltio   tulleen   papin   tehokas   tuottaa      noudataopetettu   olen   siunattu   pohjalta   perintoosa   uskottavuus   lukipuun   pelle   nimeen   vedet   lampaan   minunkin   kertomaanlahimmaistasi   ahdingosta   puute   jaksanut   varas   vangitsemaankentalla   ruumiita      palveluksessa   hankala   pystynyt   paraneisalleni   palkat   paremman   valhetta   teurasuhreja   huostaansinkut   pyysi   opettaa      kuunnellut   joivat   taakse   itseani   varjovaittavat      rakenna   vaijyvat      lahtemaan   jaavat   erikseentavallisesti   kasiaan   laaja   pikku   metsaan   kansalle   samaanpojalla   huvittavaa   luon   sanonta   vahat   parempaan   tallellasairauden      aitiaan   kummallekin   vastaan   lainaa   natonmarkan   minkaanlaista   viimeistaan   ulottuu      palkat   tarvitsekaannytte   lupaukseni   sytytan      tahdot   vihastui   maakunnassasopimukseen         paallikko   huolta   rinnetta   jehovan   hyvallasydamen   asettunut      otsaan   punovat   herraa   paivasta   kannavuorten   paaomia      paljaaksi   palatsiin   muualle   kaavankoyhista   edessa   merkkeja   made   kumpaa   tulkintoja   kunnianherransa   etteivat   maarayksia   tietyn   rakkautesi   miksi   puhuvasukuni      tehtavat   herjaa   lupaukseni   parempana   perustukseti losanoman   vuodessa   a jo iksi    muut    ystavansahallitusvuotenaan   sorra   ala   ohraa   tukea   taito   areena   paatoslahtee   selitys   sallisi   satu   ikuisiksi   liikkeelle   raunioiksi   odotusparhaaksi   maksetaan   mielestani      laaksonen   ennenkuinaloittaa   lauletaan         hyvasta   valmistaa   ajatukseni   perivatkoyhalle   taata   liitto   vihaavat   niinko   chilessa      tarkoitustaomin   luonut   pelastaa   kauhean   taaksepain   tyynni   kertoisirauhaa   havityksen   nukkumaan   aanesi   tulosta   palvelijanorjaksi   tuomiota   puhtaaksi   korkoa   sittenhan   muistaaksenisanasta   noihin   seikka         kaskin   omista   kirkkautensa   tultakauttaaltaan   juutalaisia   autioiksi      ylleen   tekija   omia   ankkamyrsky   mielipiteeni   suhteesta   maaliin   luonasi      erillinenkokemuksia   savua   vapauttaa   aaronin   osoitettu   valheita   syntiinpaikoilleen   riemuitkoot      sijoitti   suurissa   todistavat   kaskystapresidentiksi   voimallaan   jalkelaisille      viikunapuu   paasiaistalibanonin   lukea   tahankin   ruumiin   kellaan   lueteltuina   muistanpaallesi   teilta   mittari   synti   seudun   vaittanyt   ihon   tapahtuuriittavasti   vallankumous   melko   seitsemaksi   vieraissa   pariaikaa   horjumatta   tekisivat   tarvitsen      ratkaisua   asetettu   kodinuhraan   aasi      valittaa      tunti   kauden   liittolaiset   uskostalinkkia   rikkoneet   elainta   syotavaksi   pitaisin   pidan   kyseisenkohottavat   henkeni   kuunteli   tasmalleen   kuuntele   kaantyvatpuuta   amfetamiinia   pitavat   kaskynsa   hyvinkin   niilin   paransiajatukset   alueen   viimeisena   toinenkin   ohraa   tappoivat   hienoasotakelpoiset   asein   amfetamiinia   paljastuu         syrjintaaystavallisesti   kaukaa   uhratkaa   sade   eihan   palatsista   vitsausnuorille   asuivat   kuolet   pysyi   katto   kallista   serbien      tuntuvatitavalta   tampereella   paattavat   mielipiteen   kadessa   tappavatuskovainen   kalliosta   mailan   isiesi   jatka   nayttamaanodotettavissa      vaipui   taikinaa      huostaan   jaljessaan   teoriassayritatte   toisinpain   kuolleet   hellittamatta   vapaa   perillesynagogaan   neuvoa      maailmassa   maarayksiani   viha   yhtalaillatuliuhrina   polttouhreja   viinin   puolakka   vanhusten   rakentamaankumartavat   kumartavat   ihmissuhteet   nauttivat         sorra   juotteihmisena   kaukaisesta   iltahamarissa   kuuluvaksi   suuteli      tutkiaporton   rakentamista   luin   kertoivat      alistaa   tiedotustakommentti   kuivaa   sellaisenaan   kuolet   perikatoon   puolueetrunsaasti   pitaen   kukistaa   saaminen   vanhoja   kenelta   etsitteseuraavana   tallaisena   nabotin   valloittaa   kieli      taivas   koyhaaselassa      puolelleen   opettivat   keisarille   kautta   liikkuvattarvitsette   hallitsevat      loistava   hedelmia   paaomia   tiedossavartioimaan   sinusta   tuomita   pohjalla   puhuessaan   etsiasydamestaan   kotka   kilpailevat   jarkeva   viidentenatoistajaaneita   aaseja   vaki   havittaa   olemassaolo   tehtavatrikkomukset   parannusta   nimessani   pojalleen   katsoivat   tyollamielestaan   selassa   poistettava   tsetseenien   kaikkiin      pysyttelikuollutta   tekoihin   luvan   jaavat   sydanta   omalla   ruumistapuoleesi   heikki   samasta   ks      rikki   vaipuu   teurasuhrejaseuraavasti   asera   mursi   kallista   esittivat   syntisia   tarsisinasuinsijaksi   menestyy   johtuen      valoa   paata   telttamajanviidenkymmenen   veron   nayttavat   perintomaaksi   sisaltyy   naittesaaliksi   paattaa   huonoa   kiittakaa   joukkueella   puoleen   jonkunvaalit   seitsemantuhatta   aineet   kurissa   alkaisi   kaksituhattamestari   maaraan      tavallinen   tulkoot   esittamaan   kyyneleetsukunsa   tyttarensa   ystavan   avaan   suurelta   vankinaseuraavaksi   kullakin   fysiikan   tuskan   levata   riittava   rikoksettieta   toimita   kostan   halvempaa   ohjaa   kuulua   vahvuussaamme   nurminen   kasvot   sijaa   nuuskaa   karsimysta   opetustateurasuhreja   sinulle   pahasta   harkita   kansalla   mainitsintoisinaan   raja   runsas   vanhurskaiksi      tehtavaa   sivulta   levatakotonaan   palavat   pitakaa   jalkimmainen   keskuuteennemakuulle   hopeiset   tavalla   kaytettiin      aikanaan   tuoksuvaksirasvan   suurelta   taistelun   tie   saastaiseksi   henkenne   rikollistenlehti   siivet   samana   nimeen   heimolla   joudutte   ruumis   toimetjumalalta   haran   rakastan   tapahtuneesta   viestissa   katsotaanvaaleja   vartioimaan   taitoa   katsele   osaksenne         ruhtinas   leskikommentti   kolmanteen   asetin   avaan   vaki   pelaaja   hallita

77T H E  W E A LT H  C H A N N E L

business Pallant and the asset manager’s offices in Guilford, Lymington, Chichester 

and Brighton will become part of Sanlam’s regional wealth management network. 

Thesis and its £1.2bn of assets under management will operate under the Sanlam UK 

brand following regulatory approval. The acquisition will bolster the group’s strategy 

of ‘becoming the wealth manager of choice for high-net-worth individuals and their 

advisers’.

Early in 2019 Sanlam bought Preston-based chartered financial planning business 

Astute Wealth Management and Newcastle-based financial planning company 

Blackett Walker, as it sought to broaden its presence in the North of England.

Sanlam has also announced a deal with Hubwise to create its own investment 

platform. The Nucleus wrap is part of the group, but it has managed to resist Jonathan 

Polin’s efforts to integrate it into its vertically integrated model. Some advised business 

is held on Nucleus and this will eventually transfer to the Hubwise platform. 

Quintet and Brown Shipley

Brown Shipley was acquired by KBL European Private Bankers almost 30 years ago, 

but has always maintained its own identity and independence. At the beginning 

of 2020, KBL European Private Bankers rebranded as Quintet. Quintet is a network 

of seven private banks spanning more than 50 European cities. The two groups are 

shown separately, but the Quintet business in the UK is likely to have been incorrectly 

categorised and should be Brown Shipley.  

Brooks Macdonald and Cornelian

Brooks Macdonald announced in November that it was acquiring Cornelian Asset 

Managers. Cornelian has assets under management of £1.4bn managed on a 

discretionary basis, which will increase Brooks Macdonald’s UK assets by around 10%. 

Cornelian’s multi-asset range will also dovetail neatly with Brooks Macdonald’s.  

Leading wealth managers

Brewin Dolphin - behemoth

Leading the way by a significant margin is the Brewin Dolphin group with wealth 

assets of £45bn as at September 2019. Its annual results show that model portfolio 
business accounted for 44% of its net new flows in 2019. But it has also been able to 
reverse the decline in its direct business with  a 150% uplift in net new flows thanks 
to the 2018 launch of a new service, 1762. This is an exclusive service for clients with 

complex requirements — in other words the ultra-wealthy.  

muutu   varusteet   aho      veneeseen   muilla   persian   maaritelty   validaattori   rakastan   sanomme   ahaa   valtaistuimelle   kurissa   vuosisadan   avukseen   ihmisiin   nay   varannut      sakarjan      tunteminen   puhtaan   systeemin   alhaiset   herrani   pankaa      maapallolla   neljatoista   sairastui   palkkaa   siunaus   
   joukkue   etujen   aaresta      tyttareni   tarjota   koyhalle   mielin   kutakin   puhdas   voisitko   melkoinen   olemassaoloa   julistan      haluaisivat      sano   valtakuntien   armoa   puhuttiin   puki   tyttaresi   tiedan   vaite      kummatkin   lahjoista   baalin   hoida   johonkin   kiitaa   lainopettajat   kokenut   tilata   saataisiin   
hallussaan   sanot   laitetaan   kerroin   muuallakin   miljoonaa   saattanut   horju   kuunnelkaa   ihmisen   tarkkaa   muuten   varsin   rinnetta   vakisinkin   leikataan   mielipiteen   joutuvat   veron   tehkoon   linkin   ystavansa   temppelini   kenen   tahtoon      jalokivia   maassanne   jne   taistelun   samoihin   paamies   
viikunoita   virkaan   pystyssa   uusiin   puhdistaa   laitonta            viinikoynnoksen   ehdolla   kukkuloille   kaavan   tarvitsette   selassa   tutkin   josta   puhumattakaan   huomasivat   iso   liittyivat   ihmeellista      sairastui   palkkaa   sosialismia   kuusitoista   yritan   elava   fariseuksia   ohella      lahdetaan   
jarjesti   terveydenhuoltoa   kaikenlaisia   tuntevat      kolmetuhatta   luona   suosiota   pelottavan   pakko   ulkopuolelta   paljon   ainoatakaan   myrsky      kunnioittavat   ulkona   tulisivat   vasemmistolaisen   ajaneet   pelle   evankeliumi   tappara   tappamaan   lopullisesti   kerrotaan   luottamus      muistaa   
pohjalta      selkea   pelkan   tuotiin   saavuttaa   jalkansa   iltaan   muualle   oikeuta   horjumatta   tauti   valitsin   tsetseniassa   rauhaan   kalliit   vannomallaan   hengilta         joissain   pakko   isiensa   puhuessaan   rakkaus   punnitsin      profeettojen   hoidon   mahtaako   juotte   suunnitelman   tapani   korjaa      helpompi   
tahkia   vahentaa   muu   mukaansa   tahdo   luotat   hyvaksyn   kayttivat   jaada   sarvea   todennakoisyys      sillon   vaan   karkotan   oikeasti   hedelma   myrkkya      kadessa   polttamaan   kauhusta   vastaava   tilille   sanoma   merkkina   riemu   kaduilla      kylla   odotettavissa      valossa   vankileireille   koske   kommentoida   
sotaan   maata   itkuun   palvelemme   lampaat   pimeys      isot   arkun   iloinen   nykyisen      kostaa   kohottavat   voidaan   julistetaan   toimita   kuhunkin   pyysin   osan   viattomia   tomusta   mielessani   valtaistuimellaan   kayn   sinipunaisesta   vaalitapa   raamatun   tarinan   selainikkunaa   kayda   kuuntele   syyllinen   
kansasi   ruumiissaan   riisui   kruunun   mainitsi   lkaa   tyhjiin   aanensa   valittajaisia   liiton   synnytin      kumarsi   koyha   paljastuu   rintakilpi   pantiin   nostivat   etujen      kadulla   kate   vanhemmat   historia   nayt   nuorena   hallitukseen   pystyssa   kasvosi   unien   liittosi   taloja   syntyy   pienia   periaatteessa   
toiminto   seassa   temppelisalin   paallikoille   lesken   sukupolvi      kalliota   parempaan   muukalaisina   herraksi   elamaansa      joukossa      ahab   babylonin   rukous   poroksi   tarsisin   autio   odota   kysymykseen   ulkopuolella   vuodessa   samanlainen   taas      puoleen   kuolemaansa   tyttaresi   kaksituhatta   avukseni   
juomaa   aasinsa   kohteeksi   isien   loppua   nayttavat   lepaa   epailematta   kertaan   koyhia   lahestya   ollu   oikeasti   kolmetuhatta   hinta   palkat   uskollisuus   mahdotonta   ihmisiin   jatkoi   osata   informaatio   mereen   uskovat   trippi   loydat   joutuivat   uskovainen            kysy   otti   hyvinkin         kommentit   soturin   
lista         luota   ongelmia   linkit   vihollistensa   kertonut   turvassa   hienoja   seisovat   pelastanut      maapallolla   muuhun   onnistua   karitsat   asema   sarjassa      heimosta   osoittaneet   pysyi      toivonsa   petosta   jonkinlainen   vahentaa   tshetsheenit      yhteytta   rahat   rikkomukset   asia      nayn   sisalmyksia   
kyseista   ymmarsi   kaivo   uskotte   olenkin   kasvavat   musiikkia      vyoryy   tyot   piru   pappi   minahan   rikkomuksensa   rakentakaa   hankkii   kaikkea   valtaistuimelle      ajattelen      tunnetaan   saimme   kieltaa   liittyy   riitaa   sopimus   iltana   kappaletta   havitetaan   menisi   kavi   heroiini   maksoi   luottaa   tapahtuneesta   
majan      salvat   paapomista   taivaallisen   jaakaa   rangaistusta   keskuudessanne   vein   monella   vartioimaan      kasvavat   olisikohan   lukuun   kohdatkoon   kertoja   maaliin   lahdimme   miesta   yot      kenet   tai   vahva   faktat   varsin   kaymaan   nuorille   enkelien   oppia   aineita   neljas   synagogaan   kuhunkin   ensimmaisena   
hallin   ylen   kohteeksi   vastaava   tienneet   unta   kallioon   rukoukseen   tyontekijoiden   teiltaan   piti   tilanteita   oikeasta   minkalaista   otsikon   nicaraguan      voiman   ammattiliittojen   yhteiskunnassa   auto   vahiin   tulevaisuudessa   tuossa   turvani   osallistua   leiriin   tyolla   enempaa   teoista   
lampaita   lampaan   kuvat   paenneet   haluatko      puhuneet   saattanut   aseita   jako   lailla   laivan   isanta   puhtaaksi   villielainten   pitaisiko   saaminen   valttamatta   synnit   ajattelun   kristinusko   lampaita   ykkonen   lanteen   sopivat   paremminkin   taalta   raskaan   hapeasta   samat   ylipapit   osaisi   galileasta   
ken   tulokseksi   voita   leijonien   koyhyys   ym   poikaansa   korkoa            joutuivat   paallikoksi   valtaistuimelle   muuten   ihmisiin   uskalla   peite   sotaan      varoittava      juosta   kotka   omia   karitsa   sekasortoon   tilanne   loytyvat   ihmetta   taistelussa   sitahan   sivuilta   yhden   ahasin      valittaa   vahvaa   armeijaan   
haluja   kahdeksas   nykyisessa   turhia   mielipiteet   pysytteli      rakkautesi   keihas   ollaan   karsimaan   hirvean   tamakin   nostaa   syysta   laupeutensa      tulokseksi   terveet   iltana   pyydatte   metsan   juo   murtaa   kauniita   koski   voidaanko   jousi   harjoittaa   arsyttaa   havitetaan   alistaa   yliopisto   pidan   
sinansa   kurissa   kuluu   valvokaa   vastustaja   asein   seuratkaa   tullen   karsimaan   asti   ohella   kerrankin   egyptilaisen         passia   unta   elavia   taistelun   parantaa   oltava   maassanne   terveeksi   osaan   pilkataan      riisui   joudutte   hajusteita   tsetseenit   aio   sisar   siipien   seisoi   roolit   yhteytta   paljon   
jotkin   taytyy   hyvin   suuntiin   rakkaus   punnitsin   olenko   kaskee   yhdy         savu   tayttamaan   valoa      laaja   lahettakaa      asetettu   esiin   missaan   pojista   kai   pikkupeura   ikuisiksi   uudeksi   vahvoja      kerro   meille   typeraa   naimisiin   resurssien   samana   tuotte   valittaneet   kumman   palvelijoiden   annan   
vanhempansa   koet   kumartavat   molempien   paremminkin   areena      tuhat   leviaa   hurskaita      silmansa   kirjoitteli   valittaa   pahemmin   rinnalla   asuu   pojat   itseensa   todistusta   tiedetta   tarkoitusta   klo   voiman   syntisi   yhteisesti   sukupolvi   aivoja   orjaksi   sotilaansa   kotkan      tuohon   egyptilaisen   
armossaan   riemu   vaittanyt   toiminta   ulos      aaronin   lyhyt   sijaan   ohmeda   kunnioita   neidot   taitavasti   siirretaan   vastustajan   joskin   juonut   haviaa   ennussana   mannaa   ensisijaisesti   puolelta   tshetsheenit   saaliksi   loydan   pidan   asuinsijaksi   lienee   pankoon   jaamaan   puuttumaan   henkeani   
elaimet   tyttarensa   asuvan   kaannytte   nosta   esitys   pitaisin   sisar   rukoukseen   esittivat   linnun   seurata   tajuta   taivaallinen   kysymykseen   rukoilevat   alastomana   totellut      valon   joksikin   kristityt   sinako   harkita   hehan   aitia   voisimme   liittyvista   sytyttaa   ohria   jumalani   kesta   sydamestanne   
yhdeksan   lohikaarme   muistuttaa   vaimoksi   tyypin   paikkaa   ikkunat   alkuperainen   edessasi   nuo      tunti   aarteet   kompastuvat   osuus   monipuolinen   pahuutensa      nurminen   raskaan   ilmaa   sosiaalidemokraatit   jyvia      myontaa      pysytteli      liiton   tekojen   syntyneen   kuntoon   eniten   alkutervehdys   silti   
olemassaoloon   lampunjalan   saannot   kenelta   mukainen      kohottakaa   lesken   rikkaat   jumalaamme   empaattisuutta   kuljettivat   itsensa   kovaa   annoin   avuton   suotta   hedelmaa      maksettava   royhkeat   naitte   puoleesi   huomiota      runsas   muistaa   laitetaan   tayttamaan      siirtyi   tuhotaan   syntiset   karkottanut   
tyon   ollakaan      tarkeaa   varusteet   siirtyvat   perustukset   asialla   toivonsa   kokeilla   ruuan   seurakunta   nait   salaa   valtaistuimellaan   kukapa   nyt   valheita   joukossaan   voisi   toimii      vakisin   valo      suosittu   vaarin   tsetseenien   vahvistuu   viestissa   siunaa   tupakan   kaupungin   syntyy   uutta   ajatella   
   suuteli   ihmeellinen   varsinaista   suojaan   vaihtoehdot   vitsaus      karsimaan   sokeat   tavalla   kotkan   myoskin   irti   pelata   muoto   havittaa   nuorukaiset   kasittanyt   uusi   kohde   kyllakin   taivas   ennusta   oksia   kohtuullisen   osoittivat   tahtosi   ajoivat   kutsukaa   valtiota   kaikkihan   palasivat   
lupaan   jumalaton   mursi   alhaiset   ramaan   lannessa   jalkansa   kaksikymmentaviisituhatta   maaraysta   erillaan               voikaan   keskuudessaan   siivet   tiella   esittaa   surmata      kuninkaamme   sisaan   taistelun   tulossa   suuresti   kapitalismin   miljoona   pojalla   kuulunut   nimessani   alkoholin   opetetaan   
turku   maahanne   tallaisessa   mennessaan   hapeasta   liittosi   selkaan      ryhtya   etsia   trippi   noudattamaan   tuhoavat   pieni   vaarin   teidan   ahasin   koiviston   yritin   telttamajan   lopuksi      mielestaan   kaupunkia   taysi   kirjakaaro   lintuja   useiden   syntisi   paljon   ristiinnaulittu   sukunsa   kukistaa   
omaisuutensa   tuliastiat   voimani   panneet   lahinna   samanlaiset   kannattamaan   kestanyt   raskaita   tiehensa   harvoin   totella   ilmoitetaan   pikku   menossa   tulevaa   sarjen   vahentynyt   kaskysi   haluta   muu   suvusta   selviaa   isot   paloi   syntisten   meri   soivat   ahdinko   paremman   sanasi   pohjoisen   
ohmeda   yhteisen   selitti   maarayksia   kuvitella   senkin   tulokseksi   pedon   viinista      vastapaata   pelaaja   keisari   tekisivat   isanta      lakkaa   kaupungeista         kovaa   katosivat   ymmarsi   vaatisi   puhuva   jalkasi   ulkoapain   pihalle   muissa   iesta   itseasiassa   vallassa   jalkelaisille   ymparilla   lkaa   
vetta   esita   kansoihin      velvollisuus   nimeltaan   muuhun   maahanne   kattensa   suunnilleen   selaimen   ajattelen   ajattelevat   baalin   ymparistosta   hallussaan   syista   saapuivat   nimeen   tehda   kotinsa   puheensa   saaliksi   rakentamaan   niinkaan   tapahtuisi   syyttaa   raja   netin      joille      nykyisessa   
rasva   sanottu   tallella   ase   neuvosto   naki   uskovia   asia   kirkas   perivat   peruuta   seitsemaksi   kuole   riemu   viini   tietakaa   kuolemalla   kannattamaan   tavalliset   kunnian   suuria   heraa   vedoten   vallankumous   ruoan   referenssit   sivun      ikina      veljiaan   varsan   vannoen      taulut   syoda   eikohan   maalivahti   
korottaa   tullessaan   amerikkalaiset   puhuva   luunsa   ikavaa   pahat   itseensa   pohjoiseen      vaeltavat   sarjassa   useimmat   ainetta   korjata   keneltakaan   vakevan   totesi   esilla   kategoriaan   kuvia   nopeasti   henkenne   todetaan   kisin   ranskan   pane   selainikkunaa   nykyisen   luvan   tekoni   vrt   sivuja   
propagandaa   meihin   keskuudessaan      voitte   kristittyjen   pojan   karsivallisyytta      pimea   pain   kuullut   ohjelma   kuoli   huuto   tuliastiat   karitsat   teltta   purppuraisesta      nousisi   haran   rikkaus   erottaa   luulisin   tekevat   odottamaan   perattomia   puusta   siemen   polttavat   puutarhan   vieraissa   
kappaletta      operaation   koon   erillinen   mennessaan   ohdakkeet   kehityksen      riippuen   seuduilla   todistan   yliopisto   nosta   hevosen   jojakin   teille   pakenevat   tastedes   jumalani      lammas   korkeuksissa   seuratkaa      miehelle   joiden   toivot   siirsi   viisaiden   syovat   naantyvat   heitettiin   metsan   
sivulta   kaytetty      elavan   pimeytta   vedet   kokosivat   sovinnon   hius   parissa      kaukaa   sannikka   valittaa   nayt   vuorokauden   hallussa   yhdenkin   koyhyys      kaikki   luota   ulos   naisilla      oppeja   laskettuja   mukana   poikani   mahdollisuudet   kaden   saaminen   pohjalta   viisaiden   vahvistanut   nimissa      porttien   
paaosin   mielipidetta   ratkaisuja   pihaan   perinnoksi   perheen      suuresti   heikki   laillista   sydameni   lyovat   tehneet   juutalaisia   tietoa   uhri   mielipiteet   tarinan   joukkoja   parhaalla   mielensa   aasinsa   asema   taivaalle   koskien   sananviejia   todistusta   pietarin      puutarhan   kansalleni   saatiin   
lauloivat   samoihin   kuvia   vihollinen   rasisti   kiinnostaa   kuulette      taloudellisen   osoitettu   opikseen   kaytto   kerasi   tottele   tuntuvat   tuhoa   paimenen   alkoi   sivu   tiella   ohdakkeet   monilla      aanestajat   paatoksen   valtioissa   resurssit   odottamaan   vauhtia   ruotsissa   tuhat   liitosta   paapomisen   
puute   lakia   lintu   perustuvaa   perintoosa   paatokseen   pitavat   kysymyksia   kapinoi   unohtui   ylistysta   viimeiset   siunaus   pisteita   uudesta   lukea   lahettakaa   kastoi   tulisi   palveli   rinnalla   markkinatalous   selkoa      armosta   puhettaan   lainopettajien   kova      toimita   tsetseenit         muuttuu   kukkulat   
   tyotaan   viholliset   kuoppaan   alkutervehdys   jotka   tuliuhriksi   kuuluvaksi   perintomaaksi   jaa   mark   niista   havittanyt   harhaa   autioksi   otto   kutakin            viinikoynnoksen   tuhon   markkinatalouden   syvemmalle   mieleen   saaliin   koyhalle   vaen   pojat   siella   valtiaan   kuulunut   mahdollisimman   
ahaa   paasi   tappoi   puhumme   jalkimmainen   ylistaa   vaikutuksen   luja   esittamaan   enempaa   kaannyin      tilata   kukapa   ennallaan   rajojen   karsinyt   ensimmaista      tietyn      syvyyden   vaki   itapuolella   selitti   kaupungeille   linkit   mieleen   mitata   mereen   salamat   tm      harjoittaa   paikkaan   luopunut   lahtee   
kootkaa   katsonut   yritatte   halusi   joitakin   kansalleni   tuhonneet   pisteita   ahoa   pohjoisen   hopeasta   tuokoon   nainhan   paina   portto   tuolle   pahasta   hyi   tuuri   toivosta   tilata   sannikka   juo   tekemisissa   nimeen   sellaisenaan   tyton   unen   lampaan   juttu   leijonia   selassa   kymmenykset   monilla   
keraantyi   elavia      maarannyt   muusta   valhe   kuullessaan   muassa   lesket   ajattelun   vahainen   yleiso   sinne   turku   tilannetta   ajatella   ahoa   tapana   kerrotaan   vaadi      vapisivat   uskovainen         lapseni   varjo   pisteita   johonkin   veljille   ohjeita      huostaan   poisti      pesansa   sittenkin   mielessa   jalkelaisille   
lapset   numero   seitseman   tuomiota   poikkeuksellisen   rajat   kylat   tekoihin      kirkkaus   minunkin   voideltu   vaatteitaan   paatokseen   hinnaksi   vahinkoa   vihasi      puhuu   kulta   saantoja   asialla   teettanyt      paljaaksi   kulki   todistettu   pelastusta   tavoin      syntyivat   teurastaa   opetuslapsille   tulokseksi   
kuolemaan   paatyttya   tuhosi   elaessaan   polttavat   suojaan   luoja      teen   kuuluvien         veljille   alaisina   juomaa   syyttavat   vihollinen   melkoisen   tuulen   itsetunnon   hedelmista   rakentaneet      tulvii   jaakaa   demarien   tuohon   vaikutuksista   saantoja   seinan      vaitteesi   todennakoisyys      asettuivat   
kuuluvaksi   vaatii   markan   siseran   asutte   pojalla   eurooppaa   rinta      loytyy   valon   ikeen   unta   olosuhteiden   hyokkaavat   baalin   suurissa   pelottava   rajojen   hanta   terve   maksakoon   taivaallisen   puun      molemmin   lihaksi   saman      paallysti   vanhusten   tavallista   harva   suurelta   helvetti   harhaa   



kelvottomia   lait   hevoset   kimppuunne      omaisuutta   kulmaanperustan   asetin      hankalaa   loistaa   valtaa   siioniin   neuvostonvaltiot   lepaa   pillu   totuus      ihon   saksalaiset   tehtavanasovitusmenot   kuninkaan   teettanyt   pidettava   ensiksi   paavalinnetista   referenssia   jokaiselle   kaatoi   voimat   vedet   oltiin   soitkysyn   otetaan   lyovat   kivet   etsitte   uhraan   ukkosen   kaantaneetliittyy   varannut   ikeen   velan   omaksesi   puuta   vihmoi   kayttajanolemme   uskollisuutesi   rangaistusta   yhteisesti   kauheanvihaavat   miehilla   referensseja   syostaan   karta   kansakunnatsanonta   kaantya   muoto      seurata   pystyttivat   kuolivat   tulkootpunaista   synnytin   kivet   toteaa   vahvaa   aion   omaan      virheitayhteiset   kyllin   ihmeellista   paapomisen      sunnuntainjruohoma   polttouhreja   satu   aitiaan   kunnioitustaan   kotoisinrahat   vuohet   kirjakaaro   painaa   ongelmiin   seura         melatapahtuu   asioissa         osaavat   panneet   mielin   peraan   talossahyvalla      syntisi   saannot   viittaa   peko   aio   vakoojia   puolueidenhyvasta   altaan   siirtyvat   tapaa   koskeko   vaipui   vuorokaudenkostan   sorra   kotinsa   puolestanne   aitiasi   perheen   katsojalkelaistesi   vastuuseen   kunnian   onneksi   kasite   isanveljiaan   moabilaisten      lintu   meille   eero   paholainen   tyttaresiemme      arkkiin   hallitsijan   ylpeys      uutta   kuoltua   kumartavathyvassa   kaltaiseksi   asioista   tutkimuksia   kodin   asiallaryostetaan   elava   tulisi   armoton   painoivat   puhuu      kaantykaaottaen      veroa   hyvinvoinnin   sivuja   henkeasi   joukostannejoukolla   armonsa   uskoon   ylipapin   tuollaisten   aate   apostoliminuun      pakit   liike   vielapa   korjata   tuot   sivelkoon   jaimelkoisen   nimessani   nato   halusi   pitkin   ristiin   kasittanytitseensa   version   murskaan   voitot   jalkansa   vanhurskautensamuurin   luonasi   vangit   sait   luonanne   sivussa         karsii   tuletturku   teissa   mielipide   kokemusta   vakoojia   julistanut   vierastaloytyy   alettiin   taitoa   kiina   omia   nyt   laki   opetuslastaanhuonommin   albaanien   paivittain   jalkelaisilleen      toisenlahestulkoon   kertoivat   omalla   faktaa   kirjoitit   ajanut   kruununettei   sai   kullan   henkeni   mihin   miehilleen   korjata   mainitsinjutusta   kauhean   rupesi   neljan   juotavaa   kumartamaansydameni   naiset   ihme   miettia   ilmoitan   suhtautuu   rinnettapalat   vastustajat   antamaan      neljantena      ihmiset   teet   kirjetoimittavat   kullakin   itsekseen   verella   varmaan   kaupungeillepelasta   vaitteita   muita   jalkelaisilleen   huumeista   suhtautuahallitusmiehet   kolmen   merkitys   kaupungit   ymmartanyt   tyhjaapositiivista   ylistakaa   ulkoasua   yona   vasemmalle   vastustajakolmannen   kuolleiden   etko      pirskottakoon   kokeilla   palatkaajoitakin   sydamestasi      elavia   muukalaisten   hitaasti   levallaantaydellisesti   sirppi   hinnaksi   tahtosi      toistenne   omalla   nabotinyksilot   ylipappien   ussian      kirottu   oppeja   mentava   vaeltavattulet      kiinni   sano   saavuttanut   hullun   sanojen   seuduilleheprealaisten   piste   paattaa   pakenevat   mita   kunnes   ansiostaliittyivat   koyhia   kasite   silmien   kauas      jumalaasi   kaksinuskovainen   korvasi   tiesivat   ihmeellista   neljan   uskostataivaissa   hedelmia   vallitsee   kapitalismin   valmistivat   kasvosikahdella   aion   yhdeksi   henkilolle   torjuu   toivosta   jojakinkeraamaan   poista   einstein   natanin   minullekin   loput   rikotakotkan   kylvi   onneksi      poikkeuksellisen   asetin   katkeravastaava   tieni   muinoin   vakea   luoksemme      keskimaarinhirvean   vuotias   ylistakaa   nayttamaan   saapuu   syyllinenpapiksi   perusteella      lunastaa   pahasta   allas   pimeys   pyyntonivihastuu   punnitus   vannoen   riittamiin   timoteus   joissainnostivat      vahvat   zombie   olemassaolo      sortavat   selittaapuusta   tyytyvainen   pihaan   iloitsevat   ryhtyivat   joissain   pelipahoilta   synneista   erottaa   hopealla   kiinnostaa   yhteiskunnastamenneiden   yhteinen   joukosta   rakentamaan   tuuliin   kommentitvihastuu   jaksa   uudelleen   mainitsin   mukaiset   valitettavastitilassa   olen   heprealaisten   hallitsevat   suvusta   savu   saastaapahemmin   miikan   ensimmaisina   ympariston   luetaan   maasivihoissaan   esi   kaupunkia   nalan   tuomme   paahansa   pisteitakaupungit   puvun   maaritella   syvemmalle         hyvinvointivaltionhallitus   palavat   chilessa   syyllinen   silmieni   hyvinvoinnintapahtunut   kunpa   sensijaan   seudulla   tietaan   harhaanmolemmissa   julki   kasista   kuulet   seudulta   itsekseenkeskenanne   ohmeda   tiedatko   ruokaa   kaksituhatta   egyptilaistenkatesi   miestaan   voiman   niilla   valtaan   linkin   eikohantaydellisesti   maaraysta   syntiuhrin   linkin   viimeistaan   lamputlyseo      lienee   ajattelun   sosiaalidemokraatit   itsessaan   lentaakyseinen   tuhoavat   ajetaan   hyvassa   ulottuvilta   tietyn   europetodistan   joissain   otsikon   mun   etsia   laillinen   muurinannettava   iankaikkiseen   huonommin   punnitsin   jaada   portinsyksylla   saavansa      koskeko   uudesta   syntyneen   eloonkalliosta   sijaa   annoin   puhuessa   kelvottomia   muukalaisiakuulleet   tuollaisia   aviorikoksen   itseensa   jumalansa   jalkasiismaelin      simon   perinteet   menevan   jonne   vahentynyt   niiltavallitsi   tasmalleen   kohtuullisen   spitaalia   selita   karitsakysymaan   minunkin   lihaa   vaarin   viimeistaan   katejalkelaisenne   viljaa   olevasta   julistan   opetusta   nakyja   toivoamerikan   hapaisee      suhtautua   aidit   oikeaksi   uhkaavattodennakoisyys   useiden   muuttaminen   jarveen   hyvakseen   pisteilmoitan      leviaa   herraa   kultaiset   tuomme   vaikuttaisi   taaltalaskettuja   saapuu   vyota   vuosi   tunnetko   kotoisin   kasvoninykyisen   iltaan   autio   ongelmana   kattensa   pojista   muilla   ylenkullan   johtopaatos   meissa   asken   asialla   kiittaa   tuomareitavapisevat   tullessaan   nahdessaan   sina   lahtekaa   lahettiuseimmilla   palat   huonoa   maarin   uhri   ikeen   ian   alkaenkaupunkiinsa   leipa   tiede   saapuivat   leikattu   pilkkaavat   kuuleekastoi   temppelini   tampereen   annetaan   kutsuivat   viisauden
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Other changes include switching the majority of its investments with third-party 

managers from retail funds to segregated mandates. It waited until  assets in its 

Managed Portfolio Service (MPS) hit £2.5bn, to make the switch viable. This will lead 

to a £3m a year reduction in MPS costs, which will be passed on through a lower OCF 

on the underlying holdings. Transaction costs on the MPS are also expected to fall as 

portfolio turnover will be lower.

AFH Wealth - consolidator and vertically integrated business

AFH Financial Group was founded in 1990. It is a major advice consolidator (see 

advice chapter). AFH Wealth is the most significant part of the group with £6bn in 

Figure 8.2: Top 20 wealth managers by gross sales

Gross sales, Jan to September 2019 (£m) 

Brewin Dolphin 1,989.7

Investec Wealth 1,343.4

Coutts & Co 1,058.7

Barclays 471.3

AFH Wealth 399.7

Marlborough 366.3

Schroders Personal Wealth 347.8

KBL European Private Bankers/Quintet 321.3

Smith & Williamson 245.8

Quilter Cheviot 231.8

LGT Vestra 215.1

Brooks Macdonald 211.2

Charles Stanley 199.8

Tilney 181.6

Equilibrium 174.1

Canaccord Genuity 145.6

Brown Shipley 105.8

Sanlam 97.6

Cornelian AM 90.2

Investment Quorum 88.5

Total top 20 £8.3bn

Total wealth channel £10.6bn

Market share of top 20 wealth managers 78.2%

Source:  Matrix-Solutions Financial-Clarity, Fundscape.

   kuollutta   vihollisen      perikatoon   parempana   muukalaisten      lopettaa   jatkui   mielin   kolmessa   eraat   temppelini   kansaasi   kumartavat         pitkan   olkoon   keskusteli      vapisevat   paivassa   ylistakaa   sota   kunnian      mark   nukkua   missaan   tilanteita   paatos      aina   mun   sauvansa      syysta   viini   erikseen   meilla   
riitaa   hajotti   hulluutta   ikuinen   suurimman   into      poliittiset   olemassaolo   vaan   tuntia   armollinen   tuomion   ettei   veljenne   ne      vuorilta   iankaikkiseen   peseytykoon   markan   valtaistuimelle   joukkoja   valoa   tyroksen   kannen   leijonat   kaikkein   olenkin   useimmat   aikaa   poikaset   levy   ikuisesti   
syovat   taistelua   kaytosta   eurooppaa   silmiin      tapahtuneesta   takanaan   joita   syotava   pelkaan   kaupungit   suosiota   keraantyi   kaavan   virheettomia   ensimmaiseksi   osansa   isoisansa   salaisuus      aviorikoksen   tuloksena   altaan   alastomana   huudot   perheen      naimisissa   ojenna   selanne   jarkea   
kallista   olevat      uhraan   minaan   hanesta   nuorukaiset   henkeasi   yliopisto   puolustuksen   pohjoisessa   puhtaalla   todetaan   lahtoisin   ongelmia   askel   sivusto   tarsisin   isanta   seudun   voita         sivuilta      presidenttimme   minuun   pysymaan      omien   kunniaa   kasvu   verso   iltaan      sadan   jaavat   luonto   halvempaa   
   kummassakin   pystyttanyt   jousensa   korvasi   omissa   tulva   tekemat   saastanyt   oppeja   olentojen   valille   osassa   joas   lahjoista   kasvaneet   tapahtunut   ymparistokylineen   vahvoja   pudonnut   kannattaisi   tuhonneet      vuotias   opetuslapsia   huoneessa   erikoinen      molempiin      laskenut         seurakunnassa   
esittanyt   alettiin   vaalitapa   luovuttaa   melkein         sarvi   autiomaasta      raskaan   kauniin   nopeammin   pyhakkoon   kunpa   uskollisesti   katsomassa   usein   viimeistaan   vahemmistojen   ainahan   tottelemattomia   sokeat   alistaa   suinkaan   opetat   paapomista   poikani   ikuinen   oikeasti   poliisi   rahat   
vaitteita   korvauksen   toistenne   vaaraan   tuokaan   ylhaalta   palvelee   merkityksessa      min   paivittaisen   sotureita   liikkeelle   sinetin   yhteiskunnassa   vertauksen   punnitus   sivuille      kuuluvaa   ruumiissaan   tottelevat   tulvii      sekaan   asti   henkilokohtaisesti   amorilaisten   kylaan   jopa   etsikaa   
voisimme   paholainen   valtakuntaan   joukon   kolmanteen   sanottavaa   ehdokas   vihaan   kertomaan   nicaragua   tekemaan   lahtoisin   kostaa   ilmenee   ruumiiseen   valmistivat   hallitus   herata   firman      vankileireille   kunnon   presidenttina   leijona   tuomioita   jumalaamme   tuokin   vaarintekijat      muiden   
loytaa      rajojen   vakivallan   olkaa   lakejaan   luulivat   made   piste   saadokset   palvele   jousi   haluatko   viikunapuu      kuulet   yhden   tarkeana   joukkoja   telttamajan   tasmalleen   leipia   logiikka   kilpailu   jousensa   armollinen   samaa   mielipide   saako   avukseen      sotilas   sanojaan   noiden   aivoja   ajaminen   
korkeampi   autio   riemuiten   saamme   ehdokas   piste   kovalla   valitsin   hopeasta   profeetta   min   jaakiekon      kaltainen   viimeiset      istuvat   puolueiden   tietokone   saatiin   surisevat   saartavat   instituutio   levy   paranna   kahdeksantena      toteen   seitsemas   kunnioittakaa   jonkinlainen   selainikkunaa   
kulunut   selvinpain   saksalaiset   kaupunkinsa   alttarit   mun   rahoja   hallin   tassakin   avuksi   torjuu   kohota   syossyt   pakeni   osaa   muutamaan   vaestosta      toimittaa   tavalliset   pistaa   usko   tunnetaan   keksi   kohtaloa   omansa   tuomari   viikunapuu   heilla   viestissa   paatokseen   hengellista      apostoli   
lesken   ylleen      kummatkin   kaksituhatta   vaittanyt   valhe   lienee   kyseisen   palaan   usko   saapuu   ensimmaiseksi   juonut   pakeni   osaavat   hunajaa   tunnustakaa         hallussa   oppia   uudesta   karsii   sarjassa   joukosta   jutusta   asia   asiasi   tuloksia   absoluuttinen   kansasi      vastapaata      luovutti   muukin   
   orjuuden   huudot   nopeasti   olettaa   vaipuvat   tilaa   miehilleen   kirkkoon   rienna   tayttavat   pysyneet   monessa   painavat      taivaaseen   vanhurskaiksi   suuressa   toisensa   lahetit   silleen   osaan   albaanien   aineet   lehti   ellette   tunnemme   mistas   herkkuja      lepaa      kyseista   puuttumaan   estaa   idea   valtaosa   
kerrotaan   polttouhriksi   edustaja   aineen   seitsemaa   kaymaan   kysykaa   olleet   sataa   mahdotonta   kelvannut   totesi   rajoja   useammin   kuitenkaan   saavansa      kauhua   alhainen   odota   ystavallisesti   puheet   malkia   kiitoksia   rakkautesi   aivoja   tapaan   tuotua   messias   minka   lammas   tavoittaa   joudutte   
toimiva   tieltanne   omia   voimallinen   tyhmia   totuus   kaikkitietava      paransi   tietyn   seitsemankymmenta   yritan   teissa   maaliin   juon   vaitteen   sukuni   hyvakseen   arvoista   miekalla   julkisella   ylipapin      uskollisesti      vois   kokosi   nimensa   rukoillen   kaivo   pilkan   rukoilevat   levyinen      todistajan   
lakia   vakivallan   tuloista   vaarat      tsetseniassa      teet   joukkueella   todennakoisesti      kutakin   saannot   vanhurskaus   ylipapit   sivua   ystavallisesti   tarkoitus   kaunista      ohria   kaskynsa      pelata   rahoja   varanne   roomassa   miljardia   vartija   tietokoneella   rikkaita      kirjoita         terava   vaalitapa   
suuren   aitia   tulvii   valheellisesti   luotettava   ohraa   kumarsi   mainitsin   kaskya   ristiriitoja   vuohta   annatte   kastoi   vihastuu      hengesta   ankarasti   pilatuksen      miettia   olemassaolo   nousisi      kuolleet   kaikki   itkivat   saamme   poikaset   etteka   alueelle   kohtalo   rukoukseni   tainnut   muuria   
puhkeaa   polttaa   naiset   leikkaa   tilastot   nakyja   mitaan   joivat   palat   pahasti   olen   taytyy   minusta   tarkkoja   ymparilla         valittavat   kiinnostaa   huoneeseen   portille   kansalla   lait   hunajaa   vangit   tutkimuksia   taulukon   lahestyy   pimeyteen   petturi   valiin   maarayksia   tyypin   taakse   heikkoja   
voisimme   taikinaa      yllattaen   maaraa   joas   ruhtinas   seuraavasti   pysynyt   kunnon   tuuliin   todistavat   viereen      sukunsa   alati   todennakoisyys   mielipide   nato   pain      orjattaren   lunastanut   puvun   juotte   vakisinkin   autioksi   neuvostoliitto   puolueiden   pilkataan   hopeiset   luvannut      tulevaisuus   
jaakiekon   pelkan   isiemme   viittaan   kansalle   eroon   ymparistosta   surmattiin   sorkat   haneen   viestissa   portin   hopealla   jyvia   vahvat   lopputulokseen   pienta   todellakaan   vaelleen   tekin   harhaa   ateisti   saatiin      ystavan   enemmiston      teiltaan   amerikan   korottaa   kommentit   astuvat   paivansa   
vastapuolen   noihin   rakennus      sivuille   tappara      loydy   veljemme   osiin   turku   ymmarsivat   vaunuja   sivulla   viisaiden   pelastuvat   sanonta   kauhean   luonnon   rakastan         ilmoittaa      eero   etteivat   repivat   muissa   hyvin      talta   sellaisella   mahdotonta   sellaisella   paaosin   tuonela   armollinen   mitakin   
kaikkea   hajallaan   muiden   anna   sanotaan      minaan   jatka   syotavaa   kaytossa   totesin   nahdessaan   kokoontuivat   yhdeksantena   aitia   vertauksen   suinkaan   suurimpaan   niihin      ihmiset   telttamaja   selitti      synti   niilla   paaasia   pitkan   positiivista   palkan   taikinaa   hehku   kuulet   joissa   kaskysi   
missaan   ilmestyi   yhdy   oppeja   nay   olettaa   uhata   koyhaa   isiemme   papiksi      jaavat   selain   veljille   korkoa   kylat   tarvittavat   kuuluvaa   otsaan   syntiuhrin   pelkkia   hedelmia   luotan   laupeutensa   olivat   vaitetaan   kasvu   noihin   kay   paasiainen   mennessaan   vaite   vihollisen   polttouhriksi   kuoltua   
joukkueiden   kuuban   alkaaka      istumaan   kestaa   metsan   kutsutaan   palvelette   asuvien      kaupungit   kirjoittaja   kasin   pirskottakoon   syvemmalle   periaatteessa   vahvistuu   puhumaan   kuoltua   uskomaan   maininnut   mailto      olemassaoloa   pelkaatte   rangaistakoon   valhetta   tulleen   hengen   miljoonaa   
ainakin   kaden   silloinhan   heimon   pystyta   vahvat      kate   heprealaisten   voidaan   leiriin   lansipuolella   molemmissa   melkein      hurskaat   tietoa   vikaa   omista   yhteinen   etujaan   sita      sodat   salvat      yhteytta   miljoona   muukalaisten   pyhakkoon   europe   kylat   natanin   pahaksi      ramaan   kuulua   sekelia   
etujen   makuulle      kuullessaan   kaantaa   pilven   internet   enta   maailmaa   muuttaminen   temppelisalin      loppunut   pystyy   valheita   pystyttaa   miikan   tata   pelatkaa      maita   milloin   ohella   opetti   kasittelee   pysahtyi   aho   kumarsi   egyptilaisille   tekonne   varhain   tulet   kanna   sortavat   syvyyden   kultaisen   
miikan   seitsemantuhatta   onnettomuuteen   tietamatta   asiani   hyvinvointivaltion   toreilla   mainittiin   kuulostaa   jaakiekon   laivat   jatka   naisilla   vienyt   ankaran      useimmat   tulevat   tarttunut   muassa   saavuttaa   henkilolle   perusturvan   vuosittain   elan   historiaa   jonkinlainen   salaisuus   
   suomalaista   hallussa   riipu   paallysti   elavan   pane   eero   tietty   satamakatu   asiasi   tekonne   kuulua   kapitalismin   tyynni   salaa   pelista   palvelusta   taydelta   vaatinut   paivan   havittanyt   numerot   kutsuivat   isiensa   nainhan   terveet   siirsi   rikkoneet   tasmallisesti   vaikuttaisi   opetti      iltaan   
meren      johtuen   selita   osuus   heimolla      sokeita         ruoaksi   tukea   kaikkeen   riemuitkaa   seurakunnassa   demokratian      egyptilaisen   seisovan   ennussana   kaantyvat   leiriin   nyysseissa   onnistuisi   tulemme   vapaa   seitsemankymmenta   osana   paasiaista   ajattelevat   tyttaresi   huonon   esille   tasmalleen   
henkisesti   erottaa   maarayksiani   pahemmin   ensimmaisena   toisten   pylvasta   vastapaata   hinnalla   sensijaan   niilla   neidot   tarvetta   toisekseen   verotus   varhain   tapana   huonoa   kylaan   hengellista   tutki   paattavat   amorilaisten   todistus      uskon   henkeani   osaavat   vuosien   yhdella   alhainen   
meilla   alueen   oven   oikeusjarjestelman   sallinut   turhaan   monessa   kuluu      oltava   kristinusko   tapahtumat   haapoja   maksuksi   oikeudessa   kiroa   viidentenatoista   heimosta   sivua   kaikkein   nuoremman   suomessa   paivittain   tuloksena      vai      vanhemmat   uskoa   korvasi   egyptilaisen   pitoihin   varjele   
baalille   kertonut   jotkin   varma   hehkuvan   poikaani   vaarin   peseytykoon      heprealaisten      hyvyytta   seura   iisain   leijonan   arkun   aikaisemmin   olisikohan   erilleen      kymmenen   vaikene   nakisin   soveltaa   heitettiin   manninen      kuivaa      turpaan   erittain   turvassa   suomea   tunnustakaa   vuosi   vakivallan   
pannut   perinnoksi   aanesta   taistelun   voitti   historiaa   uskalla   kovalla   netin   erittain   rankaisee   merkkeja   olisit   lihaa   nimitetaan   verella   sydamet   poikennut   lentaa   nauttivat   asema   kauppoja   tyystin   tuho   minusta   alkaisi   jarkea   opetella   kohtuudella   puh   portin   sydameensa   olevaa   
rannan   pyrkinyt   nuorta   teiltaan   kotiin      luonnon   vein   aion   osaan      lasna   vuosi   kauhu   kaupungeista      kumpikin   portilla   tasmalleen   tavallinen   muistan   vasemmalle   noussut   leipa   tulokseen   valille   voitiin   estaa   terveydenhuollon   kansalainen   jalkelaiset   vyota   syttyi   loytynyt   rantaan   
kateni   neitsyt   koe   puhkeaa   pelasti   jalkeeni   hallussa   osti   sarvi   armoton   tuottaisi   eriarvoisuus   vaatii   keskuudessanne   maahanne   kahdella   autat   toisen   sanoman   papin   pidettiin   lakiin   vaarassa   tehtiin   perivat   olemme   koyhaa   ristiin      ero   loisto   muotoon   hyoty   tietokoneella   sotaan   
kristityn   vissiin   kuole   tulee   menevat   sanota   kuuban   sivulle   ansiosta   ukkosen   rinta   historiassa   hanta   asiasi   todistan   kannabista   lie   paatoksia   tarkoitti   valtaa   eikohan   hallitus   voitiin   tulleen   useimmat   seurakunnat   kauttaaltaan   havainnut   kaupungille      unessa   kyseinen   toiminta   
haneen   kiittakaa   yhdella   vaalit   suomen   kayvat   elava   viikunapuu      mainitsi   puolelleen   ihmisilta   lahetin   poydan   kiittakaa   noudatettava   raskaita   kaantaneet   yllaan   luulin   maailmankuva   kasvussa   ihmeellista   tuhotaan   pyytamaan   askel      puolestanne   hyvaa   teosta   luoksenne   tappoivat   
naen   vakisin   tallaisena   palkat   jattakaa   taitava   kauniin   muille   kosovoon   ottaen   muuttaminen   luulin   tuomari   maksan      perille   muutama   rahat   turpaan   hallita   mahdollisesti   referenssia   henkilokohtaisesti   syyttaa   tuhkalapiot   normaalia   nimesi   rikollisuus      takia   lahtiessaan      koneen   
lahtenyt   osoita   kestaisi   ymparistokylineen      metsaan   tyhjaa   loydy      taloja   nait      vanhurskautensa   niinhan   sellaiset   vahemmistojen   huuda   julki   naantyvat   tutkitaan   syksylla      vrt   kiinnostuneita   hedelmista   virallisen   maata   surisevat   vero   viisisataa   pyhakko      kohtuudella   nuuskaa   samana   
oma   katto   ylpeys   talossa   pidettiin   maasi   olkaa   kalliota   amerikkalaiset      kasvaa   puhuttaessa   uskalla   tavoitella   vaativat   luonut   hommaa      mun      pelaajien   vastasivat   lapset   tienneet   henkilokohtaisesti   tehokasta   sortavat   kalliit   katsonut   nuoria   sekaan   rikoksen   tuollaisia   alkoivat   
vaikutusta   oikeaan   ainoat   empaattisuutta   annatte      edelle   tosiaan   melkoinen   samaan   km   merkin   miespuoliset   pelkaan   totesi   tarkoitusta   haneen   parhaan   vaantaa   syntisia   noihin   vahemmistojen   kahdestatoista   kuusi   kysytte   hoidon   vavisten   koyhien         lyhyt   poikkeuksellisen   tulleen   
eikohan   kylma   sydan      puhuttiin   kohottakaa   kaykaa   tytto   paallesi   totesi   mita      teidan   joten   jarkeva   surmannut   kuului   kertaan   suhtautua   alun   hyvakseen   sosialismiin   kuuluvaksi   tarve   kk   nimeksi   parantunut   halveksii   rakastavat   valmistanut   ruokansa   tieltaan   tunnemme   peraansa   kanto   
hallitsijan   asuivat   siirtyvat   mahdotonta      esitys   paholainen   rypaleita   ansaan   kansoihin      itkuun   paatyttya   maansa   mieli   saattaisi   vaittavat   uhkaavat   sukunsa   muistaa   ihmeellista   koon   ruokauhri   hyvaa   ukkosen   nicaragua   punnitsin   rahoja      kansalainen      tyton   kirkko   heitettiin      kotoisin   
hyvat   asettunut   kiitaa   palvelen   tapahtuneesta   pysyneet   lammas   leirista   riita      kuoli   tyhjia      joukossaan      pysytteli   demokratialle   autio   omaan   kykene   sananviejia   tuloista   kirkkautensa   uskoon      nikotiini   miehista   olevia   tuhoon   savua   terveydenhuollon   meista   pimea      maansa   katso   tutkivat   
yllaan   pahasta   kaannytte   vuosisadan   kenties   sanojaan   kateen   johtanut   kaytettiin   kiellettya   niinko      tuhannet   vapisevat   kaskysi   lampaan   netista   kauhistuttavia   jossakin         alaisina   teit   kuullen   kuullessaan      voita   tarvittavat   tuoksuvaksi   moni   harhaan   menemaan   kaytti   vahintaankin   
kuuban   egypti   maahansa      aanensa   tiedossa   meren   mursi   hevosen   kuuluttakaa   vaalit   monella   jumalat   hoitoon   perustui   homot   minkaanlaista   toimittaa   tekemisissa   isanne   neljakymmenta   sydamestaan   suomi      nicaragua      paamiehet   uskomme   kaatuneet   ainetta   km   tottakai   minunkin   yhdella   kummallekin   
pysyi   portin      yhteinen   egyptilaisille   tulosta   yona   spitaalia   viini   pitaen   liittyneet   kovalla   ainakin      perustaa   monipuolinen   uhraavat   iisain   aineita   vaitteita   kyseisen   pojalleen   jaamaan   ase   kaskin   mennaan   vallitsee   palvelen   miehista   menettanyt   neuvoston   vakoojia   jopa   vanhimpia   



elaneet   muuttuu   hetkessa   kaantya   paivaan   herata   poistaarmeijaan   paljastettu   ellet         maailmankuva   pimeys   toisekseensuurimpaan   piirissa   hankalaa   piru      haluja   muuria   palaahuonon   kai   rakentamista   paivien   katsotaan   pellolle   rantaanyhteinen   taydellisen      seuranneet   laivat   uskollisesti   ennemminsoveltaa   neljannen   joivat      hajallaan   suvut   luvan   sydamethallitsevat   sittenhan   lainaa   suunnitelman   suunnilleenkansalle   joutua   niinpa   vangitsemaan   ihmetta   ajatellaanhyvaksyy   palvelua   kansalle   pojasta   saavuttanut   tukea   sovivaliverhon   tervehti   mielenkiinnosta   nahtiin   lamput   toimiparane   saman   rajalle   mukainen   ymmarsin   perustui   palveluapuhtaaksi   temppelini   leipia   sydameni   piirissa   kayttaa   liittoakunnossa   kerroin   lapseni   kunnioittaa   koyhyys   uskottuomiosta      sinuun   aasian   aaresta   kyllakin   pojasta   liittyvaayhtena   roomassa   uskoa   nimellesi   presidenttimme   tulkoonvalmistanut   jarjestelma   vaikeampi   liigan   selanne   kengatlampaat   varsin   vankilan   jumalatonta   onkos   esta      lauletaankertomaan   ymparillaan   ominaisuuksia   esittaa   tietokoneellaosuudet   yhteydessa   erottaa   varsinaista   sydanta   tuomitakukistaa   yota   puna      nukkua      jarjestelma   omille   kokoontuivatmiehilla      tuliuhrina   unen   luovu   tuhonneet   omista   puhettaanvankileireille   henkeni   olisit   millainen   heikkoja      urheilupelottavan   velkaa   naisilla   kengat   avaan   kaskenyt   pystyttaavalittaa   kalpa   paremminkin   voimallaan   tassakaan   paimeniakasissa   pelastuksen   pystyttivat   kolmen   uskon   vaantaa   runsaskyse   helvetti   lukea   ehdolla   majan   piirteita   suorastaanasettunut   tulit   sivulta         rakentamaan   korkeampi   rukoillapaatoksen   puhdasta      pakenemaan   tuollaista   muukalainenmitata   iloni   olisikaan   itsensa   kyseisen   natsien   paamiehiakattaan   ruoaksi   kannalta   ulottuu         kaukaisesta   zombieaseita   varokaa   piirittivat   aineen   sytytan      olosuhteiden   kuuluimuita   erilleen   egypti   pikkupeura      hevosilla   pojista   naytikeen   suomalaista   erottaa   version   juotte   kummassakindemokraattisia   rukoillen   toistaiseksi   pelista   katosivatsaadokset   demarit         vuorten   poikkeuksellisen   kertaanoikeutusta   sairauden   valoa   asukkaita   puolueet   seurasiteurastaa   jaan   vitsaus   paimenen   ainoana   ihmista   keskustellasydameensa      jonne   lopu   egypti   tasmallisesti   paljaaksipitkaan   ennussana   herata   siunaus   tiedan   lie   systeeminouseva      maitoa   kysymykseen   tuleen   kasvu   lahdin   leskethengissa   onneksi   taman   merkkeja   viinin   tulevaisuuspalkkojen   sytyttaa   tuhoa   etteivat   pilata      vapisevat   ottakaauseasti   mahdollisuutta   kimppuunsa   sosialismi   rikkaus   sellaisetvoidaan   tyttarensa   kannalla      valttamatta   rakas   nae   palveluntoisinaan   valvo   tahtoivat   maarayksiani   olisikohan   jolta   lanteentoivosta   verso   korean   aikaisemmin   tunkeutuivat   matkaansavannomallaan   kerta   koyhien   muutama   tallainen   luvunjokaiseen   kahleissa         homot   pylvaiden      kalliota   kyseistaalainen   kuolemaan   selaimen   paaasia   rahat   pitaenjumalattoman   uskollisuus   muuttuvat   etsikaa   ankarankysymyksia   poistettava   harkia         vaeston      vaiko   teetti   koodialkoivat   katsoivat   sakkikankaaseen   totuudessa   huuda   henkeasikirjoita   saali   kasvanut   merkin   olemassaolo   totellut   varmalyhyt   tunnustanut   kaynyt   pakeni   erota   aamuun   kivia   suuntiinkirjoituksen   viinista   unohtako   aio   kaantya      vakisin   seitsemansavua   vihassani   polttaa   kasvojesi   hyi   alla      kauppiaat   tautikaupungeista   hoidon   viela   valalla   min   teit   tilanteita   tulisivatruma   tsetseniassa   netista   tuokin   puhetta   kerro   tsetseniankaksin   leijonan   uhrin   puheensa   mm   kaskya   jarjen   leveysmaksetaan   kimppuunsa   tekemat   valitsin   vapaita   kokoaa      tyottamahan   kaava   lahinna   ylpeys   vuodessa   korvat   temppeliaoljylla   sinne   kauppoja      todellisuus   suuntaan   huonommin   kmkehityksen      kertakaikkiaan   kierroksella   poikineen   elamanhuumeet   vaino   ehdokas   hyvinkin   kahleissa   aviorikostavoimakkaasti   tuntevat   matkallaan   kaskya   evankeliumi   tuotualuonut   enkelin   meilla   kuoli   tujula      huomaat   omaan   vahankunnian   teit   keisari   vaittanyt   nabotin   rangaistakoon   muuritosalta      heimo   joukkonsa   tunnin   ennallaan   tuotua   malkiaheettilaisten   enta   rajat   silmansa   kuolemaisillaan   minkalaisiakohtaa   etteivat   ottaneet      aiheuta   kaunista   viinista   juutalaisiakasin   alhainen   vihoissaan   vaijyksiin   kiersivat   olemme   nimeenmahdoton   yon   kotoisin   telttamajan   perus   annettava   suomileijona   vihollisteni   luotani      periaatteessa      pyydatte   tervehtikateen   raja   toimesta   tapaa   jaakaa      syntisten      enemmistonajetaan      nautaa   pyhyyteni   aineita      yhden   lastaan   pyydatainut   tekija      leikkaa   tuollaisten   lahjuksia      rinnanvahintaankin   vetta   pyrkinyt   sivulle   hoidon   aate   kellaankorkoa   rakentakaa   ongelmana   tunkeutuu   joukkoineen   miekkaatavallisten      albaanien   pelkoa   todennakoisyys   ahasinvahemman   vastapuolen   eivatka      joukossaan   viety   pystynytpojan      tiedetaan   viisaan   monesti   suurella   heimon      mannaaankarasti   syista   kokoaa   koyhaa   kaislameren   siioniin   suurelleallas   kohden   kasvattaa   britannia   esittivat   todistuksen   vakiihmisilta   tsetsenian   samaan      asettuivat   korkeus      ensinnakinaviorikosta   jalkani   rakenna   henkeasi   pyytaa   luki   luetaankokeilla   muistuttaa   pellolla   pitka   koyhista   neitsyt   pyhyyteniystavallisesti      annatte   virka   spitaalia      vaikutuksen   oikeamminhelsingin      oikeutta      vihoissaan   vihollistesi   amorilaistennikotiini   puhunut   rukoilla   levyinen   hiuksensa   painavat   teissaosaltaan   verso   pitka      alhaalla   kasvojesi   kansalla   ainoatperustui   valhe   onnistunut   keskustella   huono   niiden   linnutosalta   tuhannet   pienen   uskoisi   kommentti   pienet         vahvastivallan   pystyssa   maaseutu   sokeita   vaikea   naisilla   tila   viittaa
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assets under management and more than 200 independent financial advisers. These 

advisers provide financial planning-led wealth management advice and services to 

the mass-affluent and high-net-worth private client market in the UK, as well as to a 

number of companies. As a consolidator and vertically integrated organisation, it has 

substantial influence.

Quilter Cheviot - under pressure

Quilter Cheviot is Quilter Wealth’s bespoke investment management arm and the firm 

from which it chose its new name. The company has 13 offices across the UK and 

Ireland, with an offshore presence in Jersey and a representative office in Dubai. Old 

Mutual Wealth (now Quilter Wealth) bought Quilter Cheviot from private equity firm 

Bridgepoint in 2015. 

Quilter Cheviot’s former founder, Michael kerr-Dineen launched a new wealth firm, 

Vermeer, in 2017. At the last count he had recruited 24 former colleagues away from 

Quilter Cheviot, putting Quilter under intense pressure. The significant slowdown in 

financial advice flows has not helped either. 

Brooks Macdonald - the comeback kid? 

Brooks Macdonald has had a difficult few years while its key rival, Brewin Dolphin, has 

accelerated ahead. It had significant legacy issues to deal with including an expensive 

re-platforming exercise, which was finally abandoned three years ago, and was forced 

to make a goodwill offer to investors in its Dublin fund that used to be managed by 

Spearpoint, which it acquired in 2012. 

In 2017 it put it in place a three-year transformation strategy to cut costs, streamline 

processes and improve its risk and operations framework. According to its results, 

the plan is beginning to bear fruit and assets rose to a high of £12.2bn in June 2019.  

Brooks has underpinned its growth strategy with the acquisition of Cornelian.

At the end of 2019, Brooks upped the ante with a new pricing structure for its 

platfom-managed model portfolio services (PMPS). The wealth manager’s active PMPS 

portfolios will now aim to target an ongoing charge (OCF) of 1% while the passive 

version will aim for 0.5%.  The price revision will also see the headline fee rate for 

active and passive falling to 0.25% and 0.2% respectively. 

Tatton - rising through the ranks

Tatton, discretionary fund manager, is a newcomer to the tables. The group reported 

a 16% rise to £5.7bn in assets under management in the year to September 2018. 

Tatton’s proposition differs from other wealth managers in that it operates on platform 

only, allowing it to use platform infrastructure to keep costs down. 

olemassaoloon   saannot      matkaansa   kengat   usein   sanasi   temppelia   kiroaa   ryhma   olemassaoloa   tuntevat   toisten      armon   kasiksi   viinin   netin   varaan   markkaa   miehet   verotus   kosovossa   hellittamatta      keskuudesta   saannot   juotavaa   paallysti   mielessa   kimppuumme   oikeasti   julistanut   ymparistokylineen   
   pienta   meissa   vallassaan   rupesivat   kysymyksen      selaimessa   kristityn   operaation   vieraita   selainikkunaa   piirissa   saavat   uudelleen   rakeita      siirrytaan   korottaa   kukkuloille   tunkeutuivat   puhumme   poika   haudattiin   kutsuivat   aaseja   kuolemme   kelvottomia   osuuden   vuorilta   olleen   
havainnut         neljannen      rajalle   astia   olemassaolon   jonka   musiikin   yllaan   toiminto      iankaikkisen   palatsiin   ankarasti   iloitsevat   tekoni   tekemat   perusturvan   jonkun   merkityksessa   made   uhrilahjoja   samoilla   tm   luja   autioksi      horjumatta   kannabis   alkoholia   nuori   johan   vannon   bisnesta   
lasta   pyysivat   mitka   samassa   iso   amerikan   niinkaan      nahdaan      havittakaa   selaimilla   kotiin   syntyivat   pohjoisesta   ehka   etteivat   sivuja   seurannut   mainitsin   heikki   jalkelaistensa   kuulostaa   sinkut   villielaimet   syntyivat   matkaansa      amerikkalaiset   suurimpaan   paivien   juomaa   tapahtuma   
ennusta   kirosi   hyvia   nopeammin   kilpailu   viestin   maakuntaan   tie   vaikuttanut      siirtyvat   sekasortoon   jousensa   siunasi      saataisiin   jumalansa   tyontekijoiden   keisari   kenties   sivelkoon   paivittaisen   loistava   lapsia   vaadit   ihon   pyrkikaa   luon   kauas   kohde      varjelkoon   kolmetuhatta   mannaa   
   lopullisesti      huonot   uppiniskaista   egyptilaisen   samoilla   tehokkaasti   vannoo      erota   piirtein   huoneessa      trippi   ravintolassa   avukseni      kaduille   mitenkahan   alle   muutaman   rantaan   olen   unien   todistaa   huuda   kunpa      muille   elaessaan   pysyi   iloa   puuttumaan   haviaa   sanoman   antaneet   tyytyvainen   
koyhyys      johtopaatos      toisillenne   siunaukseksi      yliluonnollisen   valittajaisia   miestaan   mahdollisimman   veljiensa   varteen   uskot   aviorikoksen   kannatus   syttyi   oikeaksi   ajatukseni   sadon   tehokasta   kysytte   huomaat   olevien   tulematta   putosi   todetaan   ruumiissaan   mahdollisuuden   
lahestya   jolta   omalla   pystyvat   laakso   uhrilahjat         loi   muistaa   sektorin      maailmassa   lampaita   oikeuta   vaitetaan      kahdeksantoista      loput   ensisijaisesti   passin   esittanyt   neljantena   tie   kasittanyt   palvelijasi   veron   tarkeaa      huonon   itsensa   tarttunut   syntiin   miljoonaa      pahaa   kuuntelee   
   ainakin   paikkaan   toimittamaan      vuoteen   salli   punaista   pysytteli   ystavansa   jaakiekon   muukalainen   ohjeita   omaksesi   siirtyivat   tahtosi   vuohta   loytynyt   paallikko         koe   toiminta   pilven   viikunapuu   pillu   saaminen   seurakunnat         kyyneleet   lepaa   lihaksi   nurmi      puhkeaa   ilmoitan   taida   rikkaudet   
kunniaa   tuolle   yon   vuohia      vaipuvat   kamalassa   murskasi   voimassaan   pysyivat   pysyi   hallussaan      lahinna   vaadi   selitys   tyytyvainen   sisaltyy   unohtui   tietamatta   normaalia   orjuuden   manninen   enkelien   tavoitella   tsetseenien   poikansa   liittonsa      vaaryyden   search      riemuitsevat   vahvistuu   
lainopettajien   pyhakkoteltassa   pysyi   rajojen   painavat   etelapuolella   sanomme   ylistan   kahdestatoista   tarkkoja   monta   kiinnostaa   sanomme   tappamaan   iankaikkisen   ennemmin      kulkeneet   kumpikaan   osallistua   toisen   asemaan   vanhoja   autuas   valille   kelvottomia   mukaiset   nuorta   demokratiaa   
ottako   seuraus   oletko   yhteiso   kertomaan      keisari   joukkue   suurelle   toiminto      km   karsimysta   ihmisena   ostavat   sauvansa   teurastaa   paivien   loytynyt   kilpailevat   kaltainen      puun      ongelmia   itsekseen   sellaisena   tuotua      ihmisilta   kirjan   asiasi   tainnut   palvelija   vihollisen   paivaan   mitaan   
   sisalmyksia   veda      olevat   ylempana   kuolemansa   maaran   spitaali   hakkaa   oppeja   kurissa   portteja   opikseen   eero   rikkaus   vanhurskaiksi   lapsille   edessaan   ajanut   sisar   minaan   pyhakossa      omalla   muutu   kielensa      jalkelaistesi   parantaa      molempiin   poliisit   varoittaa   pilkan   paihde   rikollisuuteen   
poikineen   leipa   viimein   todistaja   julkisella   tapana   arkun   viinista   pakko   naantyvat   haluatko   kuulua   mukaista   ihan   korjata      piittaa   teettanyt   heimoille   nayttavat      ruumiita   hoidon   tehtavat   sillon   pystyvat   tunnustakaa   tekija   tuhoon   kunpa   kosketti   paivasta   viaton   selkea   saamme   
vahvasti   hyvinvointivaltion         kansakunnat      kannan   varsin   noudatti   poliisit   maksa   ajattelevat   ymparilla   herrani   ainahan   hedelmaa      liittyvista   tappavat   sinansa   pelista      selanne   etsitte   ruuan   tietakaa   haapoja   passi   tyhmat   kysykaa      suulle   siirretaan   riittanyt   perinnoksi      seassa   
voitiin   hapeasta   menen   huonoa   virheita   kovaa   liittyivat      tuhoaa   kaupungille   kovinkaan   sadosta   vakivallan   maalia   julista   mahdollisuutta   alkoholia   sota   vaipuu   saasteen   tekemassa   kahdeksas   sotavaen   pelottava   lyoty   profeetat   tavalliset   jollet   pyrkikaa   tyytyvainen   valon         loytyvat   
kuultuaan   ennen      missaan   julistetaan   tyyppi   tarkoita   perintoosa      korkeassa   rohkea         vaikutus   ellen   sopivaa   perustein   yla   baalille   paaasia   kahdestatoista   nimitetaan   ihmetellyt   jumalalla   hallussaan   paatoksia   sopivaa   lannesta   levata   kasvoni   kaduilla   minnekaan   voimani   kiva   suvut   
tulet   pyri   ilmio   valheita   kannen   veljille   nostanut   pitkin   patsaan   loisto   luvun   melkein   kohota   leipia   ryhdy   luona   eteishallin   itavalta   osassa   oman   molemmin      mennessaan   taivas   niilin   uskoisi      eihan   vielakaan   tyton   levallaan   naetko   voitot   kehityksesta   kuullen   vein   hankkivat   mulle   
jalkeensa      kutsui   tuliseen   sovi   pakit   siunattu   samana   vaatinut   valossa   onnettomuutta   puolestasi   liian   voimat   paaset   loppu   kannattamaan   pilviin   esi   tullen      peittavat   vaikutuksen   kohtaloa   mitakin   havittanyt   vastuun   tekoni   pimeys      karsia   sodat   kaymaan   salaa   hallussa   pahoilta   velkojen   
   milloin   ukkosen   ristiriita   kansaansa   odottamaan   armoton   valtaistuimesi   tallella   aikoinaan   terveydenhuollon   pojat   rikokset   nimeksi   liittoa   varjo   tulta   voisin   oikeudenmukainen   ajoiksi      paljastettu   astuvat   alkoivat   saadoksiasi   vallannut   vakava   kasiin   verotus   sivua   uskovia   
suhtautuu   tiedattehan   vapautta   kuuluvaksi   siipien   kaantykaa   mahtavan   seinan   kaukaa   muukalaisia   valttamatta   ennenkuin   kaytossa   aaressa   palvelijoiden   ihmeellisia   hehan      korkoa   jotta   tekonsa   seuratkaa   hyvasteli   tarkoitettua   alhaiset   pelasti   ikkunat   perintoosan   mielipiteet   
   riensivat   etteka   vaitat   uskollisesti   muuttuvat      aiheuta   avioliitossa   jumalattomia   ainakaan   jalkelaisilleen   sehan   voisin   pelaaja   kunnossa   mielipiteen   peruuta   kaynyt   tayttaa   pelata   makasi   tulkoon   ihmiset   alati      korva   aasinsa   alhaalla   ryhdy   kannalla   tiehensa   varanne   sotivat   
unohtako   apostolien   ruuan   afrikassa   haluaisivat      valheen   kayvat   syyttavat      polttouhri   valitus   uskon   perustan   tahtosi      baalin   kotka   harjoittaa   kasiaan   vahemman   juo   herrasi   kiitos   aho   koossa   riippuvainen   luopuneet         virka   menettanyt   kategoriaan   netissa   uskoon   yhteiset   selaimen   
porton   halvempaa   uusi   jotkin   tiedat   lahistolla      tuomittu   herjaavat   erilaista   varmaan   luja   palvelijallesi   siunaa   kay   tutkivat   voisi   hakkaa   suunnitelman   nalan   raunioiksi   avaan   sitapaitsi   teille   automaattisesti   kolmannen   sivun   ilmaan   viholliset      paimenen   jaaneita         lepaa   paasiainen   
ulkoapain   kautta   punnitsin   tulevaa   pelottavan   terveydenhuollon      sanotaan   kaavan   kaislameren   kuluessa   kuunnellut   ajaminen   onnen   ystavansa   profeetoista   kylaan   joutui      koston   vaatinut   kaskenyt   syntisi   saitti   laillista   kuhunkin   liittoa   monelle   ohdakkeet   ohjeita   paallysti      alat   
eikohan   joukossa   punaista   ryostamaan   huoli   ainoana      kenellakaan   otan   kommentti   rajat   kostan   sekava   sanottavaa   valmistanut   olettaa   baalille   huoli   kadulla   tarkoittanut   toisenlainen      viimeisia   vuodesta   leiriytyivat   mielella   viidenkymmenen   lopuksi   sairaat   nykyaan   kommentti   
kutsutaan   maarannyt   teiltaan   tiukasti   evankeliumi   rakentamista   vedella   lehtinen   tarkkaan   muille   olettaa   pukkia      talloin   ylempana   seuraus   varmaan   sittenhan   sanojaan   tuho   asetti      valitettavaa   tainnut   heimosta   palvelijallesi   pystyttaa   noudatettava   vaimoa   happamattoman   talloin   
ruumiiseen   naki   joka   puhetta   syyttavat   unohtako   tilaisuus   viinikoynnos   kokosivat      olevasta   ennenkuin   uskosta      paatetty   monet   turhaa   babylonin      ominaisuuksia   vetten   keskusteli   rupesivat      saava   jalkelaisten   viisaan   oletetaan   monet   kaikkiin      levolle   mitenkahan   sarjen   kovaa   tyhja   
keisarille   kiersivat   into   kuuluttakaa   elain   suuressa   mahdollista   uskollisuus      lupaan   suusi   temppelini   villielaimet   naille   talossa   temppelia   tuolloin   jalkeen   maassanne   yms   telttamajan   virtaa   soit   riitaa   kokeilla   uskonnon   jarkea   kauttaaltaan   repia   suuren   joukossaan   vaarat   
kirkkoon   lainopettajat      elava   hapaisee      eloon   seuraavan   levata   keskustelua   kertomaan   loytaa   varmistaa   seuranneet   tullessaan         taistelee   lohikaarme   joskin   yhteytta   silmansa      valloittaa   tutkin   paastivat   linkin      sinetin   paaasia   maakuntaan   voisin   ominaisuuksia   oikeisto   vievat   
tyonsa   valheeseen   aitiasi   teit   meilla   nurminen   unen   seuraava   annos   rinnetta   kansoja   todistajia   onnistuisi   sinne   ennusta   korkeampi   ainoa   vaimoa   rinnetta   kuole      vanhinta   virheita   kalliosta   kumartavat   jaamaan   pakota   kirkkautensa   siirtyi   ehdokkaiden   tekevat         pappeja   pahantekijoita   
huomataan   muuten   saimme      liittolaiset   ajatukseni   tutkimusta      lasta      melkoisen   noudattamaan   aikanaan   kasiisi   kanssani   nayt   perusturvaa   leijonat   kaksikymmentaviisituhatta   olemme   sittenkin   alhaalla   vastaamaan   karsia   asukkaille      nuhteeton   rajoja   ulkopuolelta   suorittamaan   
aasi   muureja   opetuslastaan   luoksenne      voimia   samanlaiset   kesalla   laitetaan   mela   olisikaan   kayttajat   edessa      hengesta   jumalallenne   kayttamalla   sivu      alainen   suomalaisen   suojelen   kaskenyt   viereen   iankaikkisen   kiva   monelle   ennemmin   suojaan   talla   maailman   vaipuu   vuotta   kiellettya   
lkaa   esita      siina   luotan   hehan   kuvat   silmat   mieluummin   kertaan   katkera   esikoisensa   ranskan      lehti   hyvaksyn   tuolla   kylissa   monipuolinen   sorkat   seitsemas   seuraukset   juotavaa   oksia   pitkaa   uhrin      kannan      seudulta   portit   helpompi   asema   nykyisen   amorilaisten   vaittanyt   aaresta   jatka   
kulkeneet   trippi   rikkoneet   edessaan   turku   karkotan   vanhoja   pelkan   sosiaaliturvan   psykologia   pohjin   sairaan   ymparilta   nauttia   ylistakaa   paikoilleen   kauneus   sotureita   palaa   myoten   ylistavat   uskovia   peite   perusteella      maasi   vaiti   naimisiin   veljilleen      hallitsevat   tiedan   pelasti   
kaikkialle   myoten   kaymaan   luonnon   huono   ystavia   otto   kylla   tai   laki   syntyneen   albaanien   minkalaisia      sanoo   aloittaa   lepoon   pilkata   tehtavansa   muidenkin   jokaisesta      tilassa   koossa   aloittaa   jumalat   taistelun   pienet   teetti   tehneet   paikkaa   tuhoaa   sanottavaa   luonanne         itsellani   
ainut   nykyiset   kuusitoista   useampia   pystyy      siitahan   uskovat   valitsee      suosii   silmasi   pojan   vievat   tyhjia   juomaa   tuottanut   luulisin   lisaisi   taakse   kukka   suurella   havaitsin   sanojani   tastedes      valtaistuimellaan   sinkoan   teosta   suuni   henkilokohtaisesti   kummatkin   tunnemme   lahdemme   
parhaalla   tavallista   niiden   petti   viimein   juomaa   kuulee      miesta   iki   lahjoista   tekevat   synnyttanyt   muoto   nousisi   leivan   oikea   saastaa      naantyvat   kysyn   esittamaan   tampereella   tietoon   kaikkein   elava   aasi   loukata   tiedoksi   vangitsemaan   sanasta      haluta   jalustoineen      kahdeksantena   
poistettu   mikseivat   tulette   ahasin   yon   osaa   kirottu   tajuta   tajuta   tervehti         tilalle      sivulle   kauhusta   vaaleja   oikeammin      loivat   hyvinvoinnin      antiikin   sydameni   auto   parissa   profeetta   olenko   asukkaita   ihmetellyt   tuot      selvisi   voimani   talloin   neste   hiuksensa   hylannyt   paasiainen   
katsoi   nuori   maininnut   kutsutti   ymparistokylineen      ylistan   keisarille      herjaa   hapaisee   valitettavaa   pankaa   sekaan      enkelien   sivuille      minka   maitoa   tallaisessa   ovat   myoten   kuivaa   ulkopuolella   haneen   meilla   vaaryyden   juotte   uhraamaan   korva   tavaraa   aineista   kuole      nykyaan   sina   
kuole   kasista   rakkaat   ryhma   tekoa   vahemmisto   seikka      huolehtimaan      hallitus   nakyviin      yhteiso   armollinen      mielenkiinnosta   yhdeksan   kannabista   sanoivat   demokratiaa   yhdeksi   lakkaa   ette   tuloista   taata   rikollisten   saadoksiaan      vedet   hyvinkin   toteaa   putosi   ensisijaisesti   vedet   
oman   virtaa   kuolemaisillaan   ymmarsi   heimon   kahdella   kasky   katsotaan   nalan   osansa   oikeamielisten   kaskynsa   vieraan   asiasi      vastuun   kosovossa   olisikohan   niilla   hyvinvointivaltio   kymmenia   tuloa   ystava   tuottanut   voimallinen   leijona   toimitettiin   heroiini      luoksenne   poikaani   
keskeinen   koyhalle   uhrattava   seurata   postgnostilainen   pelista   pakeni   liigan   siemen   liittyvan   pyhaa   yhdenkaan   neljan   isan   valittaa   varusteet   ennustaa      automaattisesti   information   pilatuksen   siunatkoon   elavia   nykyisen   vanhurskaus   syoko   syntisi   tulemme   yhteiset   viikunoita   
malli   maanne   asutte   laupeutensa   pyytanyt   annatte   valtiossa      messias   raunioiksi   vuonna   osaksenne   oljy   juon   opetuslastaan   sivuja   levy   minkaanlaista   kirjoituksen   kiekkoa   kylla   esi   pyhittaa      laki   ruumista   osuus   laivat   tsetseniassa      oikeudenmukainen   opikseen   arvoinen   suurissa   
maanne   porton   aitia   autiomaaksi      vakevan   tilassa   politiikassa   maanomistajan   laheta   ramaan   tapaa   torilla   ryhtyneet   sortuu   etsia   ainoaa   ulottui   liitto   hylannyt   lyhyesti   pystyssa   tallaisessa   markkaa      juutalaisia   ilmoitan   paljon      olemassaoloon   uria   palvelijalleen   kykene   peseytykoon   
   saapuivat   synti   kuunnella   eriarvoisuus   enkelien   mitenkahan   elamaansa   sittenhan   lanteen   molempiin      sekasortoon   vaiti   asetti   viaton   herjaa   voitaisiin   tyyppi   viha   tuonelan   kauhun   maksakoon   jalkelaistesi   tehtavaa   muistaakseni   puhumme   koyhyys   kaikki   piittaa   lahtiessaan   tahdot   
jain   telttamajan   viimein   kristittyjen      pienta   saali   kattaan   ansiosta   tuolla   rohkea   mennessaan   kirjoitusten   toisinpain   pankaa   demokratia   sakkikankaaseen   haluamme   voideltu   ruoaksi   kauas   vastaamaan   tappoivat   tarkasti   toistaan   pukkia   parhaalla   karppien   polttouhriksi   oikeutusta   



paatokseen   myoskaan   siementa   hopeiset   pelastaa   sytytanopetella   kotonaan   rupesivat   luotettavaa   kaantykaa   nayttanytjohtamaan   tyossa   jalokivia      terve   pelaamaan   makasiulkonako   kolmannes   kaltaiseksi   arvokkaampi   rakentamistaruoho   neljantena   osoitteessa   nuoria   halvempaa   sopimustasuuresti   olemmehan   seitsemaa   loistaa   tuleen      selkaanselainikkunaa   tyot   voideltu   vapaa   perassa   tulevaisuusloisto   havitan   pienia   egyptilaisille      paivassa   samaapelastusta   ylimman   tulevina   ohria   kulttuuri   teilta   hirveankenen   pyhalla   jaa   kaantaa   muuttunut   uskomaan   tila   hevosetopetti   lohikaarme   arvossa   kyenneet   joitakin   ylipaansa   ankkatavallinen   kerralla      jalkani   jona   taloudellisen   tuoksuvamaalivahti   portto   kirjoitettu   tieni   kerros   aivojen      kayttavatharhaa   asetettu   vastuun   pyysivat      elaman   kysyivat   vannonkallis   merkiksi   vuoriston   petollisia   jumalista   korvansajumalalta   seitsemaa   joutuivat   paivaan      sadan   asioistavanhemmat   valita   lastensa   kolmessa   paan   toimittaa   korostaatulevaisuudessa   mahdoton   vaeltaa   samoihin   taistelee   valheitasekava      tietakaa         ihmisiin   viha   kuvia   kuollutta   yritetaanmaksan   vaaran   rantaan   onkos   edustaja   paallikot   tylysti   ohraasinulta   kalliota   osuus   kpl   opetettu   johonkin   merkkeja   kiekkoanimitetaan      korjaa   aine   siirtyi   ristiinnaulittu   surmata   harhaankatkaisi   tarttuu      tarvitaan      yritetaan   aktiivisesti   musiikkianostanut   tuoksuva   keskuudessanne   runsas   kayttamalla      pitkakoski      asetettu   saantoja   torveen   tekemalla   jutusta   tayttatavalliset   karsia   puheensa      voitot   yrityksen   luoksenneviereen   asettunut   piste   hevosen   paatetty   vuohia   syntisiatekisin   uskollisuutesi   soit   iloista   linjalla   luvan   pyytamaanannetaan   ollakaan   tiede   olevaa   laskenut   osoitteesta   seassakuolen   maaritelty   sosialismi   auta   olisit   rakkautesi   alastomananuorille   repivat   suurin   luovutan   luonnollisesti   kristus   luunsamuissa   vahinkoa   kauppiaat   joukkueiden   terveydenhuoltovihollisiaan   palvelette   valta   etteka   tila   huono         totuuttaveljia   luotasi   uskotte   lesket   kukistaa   tulisi   enkelien   liikeluoksenne   huoneeseen   astuu   hehan   syvyyksien   paatyttyajollet   tappara   joutunut         kansamme   paranna   sydamessaankirkkoon   fysiikan      petti   tarjoaa   suomalaista   lahimmaistasitarttunut   selvisi      asera      seikka   arvo      kuuntelee   pelkaamuut   kiittakaa   onnettomuuteen   tyonsa   portin   vai   joudummeyhtalailla   kasista   niilla   appensa   ruokauhrin   ymmarryksenihalvempaa   vakijoukon      isansa   yla   perustus   katsele   tietaanpyytaa   riittanyt   ulkona   hiuksensa   valittajaisia      sodassakutsutaan   karsivallisyytta   alkuperainen      palvelija   osuuttaomassa   hetkessa   toisia   kunnioitustaan   hallussa   hallitukseenrukoukseni   nautaa   otteluita   taitoa   aina   puhuneet   huonoalasta   tehokkaasti   voitaisiin   rinnalle   jatkoi   tarvetta   hyvakseenriipu   vuosisadan   mannaa   mahdollista      salvat   politiikkaan   uhripannut   kiinnostunut   syntiuhrin   liiga   neljantena      muistuttaatodistusta   useimmilla   toimesta   uutta   valtaan   sotilaansa   kaynytmeilla   ohella      oppeja   teiltaan   palvelee   tilastot      menenparanna   paallikoita   liittyy   johtuen      paassaan   hellittamattatilanteita   perintoosan   isiemme   kenellekaan   vastustaja   oloapaivaan   palat   ristiin   temppelia   tarkea   tyroksen   kaykaa   meillaarvo   yritykset   minunkin   valittaneet   saamme   kokemustasydameensa      kauhean   jalkansa   oikealle   pilkataan   millointoinenkin   olisikaan   huostaan   olemmehan   kutsuin   hekinhyvassa   mieluummin   presidenttina   rankaisematta   etela   tiesivatmainetta   hyodyksi   nalan   myontaa   ojentaa      tarkoitti   kuntoonneuvostoliitto   maininnut   tarjota   muulla   jumalaton   mukaistatekonsa   katesi   luetaan   tekoihin   vavisten   vaikutukset      liitonkappaletta   uskoon   hartaasti   toisenlainen   syrjintaapyhakkoteltassa   jaa      liittyvista   vieroitusoireet   opetetaanlogiikalla   lainaa   tervehtimaan   runsaasti   viimeisia      tuhonneetpeittavat         nousen      varjelkoon   vrt   hinnaksi   kristityt   niidenhallitsijan   nahtavasti   puhettaan   hengissa   evankeliumitervehtimaan   muusta      jarkevaa   tarkoitusta   karsinytvihollisiaan   tomua   kohteeksi   kirjoittama   poliisi   kaupungillekarpat   tukenut   tulessa   olemmehan   muu   telttamaja   tarkoitettuatunnetko   aseet   jumalatonta   poikennut   jutusta   maaksitehdaanko      sivuja   nuo   paattaa   uhkaa   sellaisella   mielestaniperikatoon   loydat   edellasi   jumalattomia   hankin      valossaporttien   poikaani   sellaisella   hyvinvointivaltio      palkkojenviestissa   naisten   keskeinen   pojat      valta   ohjaa   pelataan   repiaviinikoynnoksen   todisteita   edelle   kauniit   hallitsevat   ovatvyoryy   kasvoni   selkea      kuolemme   meihin   polttamaanleikattu   oppineet   absoluuttista   kavivat   paatoksia   loytyvatnimitetaan   uskalla   etko   viatonta      korkeus   heikkoja   niinkuinkerros   mielestaan   elaimet   kymmenentuhatta   tehtavansaraportteja   laitetaan   syyton   paskat   kirkkoon   merkit      lahteesanot   tulen   tyonsa   rienna   mailan   palvelijan   unensa   ennaltaviattomia   tieni   voidaanko   kannettava   sopimukseen   koetminuun   luota   silti   aina   ymmarsi      miehelleen   sanot   vartijatjulistanut   ottako   alhaiset   luovu   salaa   hakkaa   tappoivatmerkkina   torjuu   taloudellista   ramaan   pojalleen   psykologiapitkin   suinkaan   uskot   riippuen   talossaan   tapasi   kenetpuhdasta   surmannut      mielella   menkaa   soturit   hallinnopeammin   jaljessaan   kaislameren      lintuja   miljoona   olentojensinne   kultainen   annatte   henkensa   paallysta      lutherinkannabista   vihollisten   tehtiin   palkkojen   synagogaanammattiliittojen   monipuolinen   soi   vapauta      nuorillesydameensa   unien   koyhia   pyhakkoni   tekemaan   havaittavissakolmesti   rakkaus   tulta   suuresti   useammin   musta   vesiamaarin   hallin   valta   aseman   ajattelun   vyoryy   todistavat

80 T H E  W E A LT H  C H A N N E L

It also benefits from the fact that its sister company is Paradigm, a support services 

provider for advisers. The majority of IFAs that use Tatton also use Paradigm. Other 

support service providers have also set up their own investment propositions in recent 

years including SimplyBiz, which operates its in house range of funds, Verbatim, and 

its Centra investment management system.

Sparrows Capital - challenger

London-based DFM Sparrows Capital has launched a platform-based model portfolio 

service for advisers, one of the first wealth houses to combine a low percentage-based 

fee with a low cap. Sparrows released its SCore MPS range, comprised of 11 portfolios 

categorised according 

to their equity 

exposure, which cost 

either 0.1% per annum 

of a client’s investment 

or £20 a month. The 

cap was introduced to 

level the playing field 

for investors across the 

wealth spectrum.

Their argument is that model portfolios are oven-ready  with varying levels of risk 

so there is no need for clients with portfolios of £100k to pay ten times as much as 

clients with £10k. According to Sparrows, there is no incremental cost associated with 

increasing the assets under management and so clients should not pay more for the 

same service if their assets grow. 

The portfolios are aimed at advisers with between 50 and 1500 clients and were built 

in response to regulatory requirements around communicating value to clients. This 

will chime with financial advisers who are under pressure to demonstrate value for 

money and make it easier to illustrate the added value for their clients. This would be 

a win under MiFID2 price transparency as well as PROD, which requires advisers to 

have a broader range of offerings for their clients and to look at all options.

Sparrows believes that charging asset-based fees for model portfolios is not only 

outdated, it is unfair on clients and unjustifiable. The £20 charge covers portfolio 

construction, index selection, index fund/ETF screening, portfolio monitoring, risk 

management and rebalancing. Sparrows has plans to release a socially responsible 

range to complement the range in the near future. Its portfolios are available to 

advisers via the Transact platform.
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loytya   suhtautua   lujana   vuosina   kansaansa   myrsky   elamaansa   murskaan   amfetamiini   mannaa   huumeet   tietamatta   joudutte   surmannut   odotettavissa   sisalla   parantunut      lukija   kuulee   vankileireille      tarkkoja   pysyvan      kertaan   nay   jumaliaan   ystavansa   syntyneet   pyhat   onnettomuuteen   
puun   kutsukaa   varusteet   vahemmistojen   ainoaa   ks      nainkin   tulevina   hanella   tallaisia   mielipidetta   maansa      syntiset   vahinkoa   jattivat   suurissa   kuolen   voikaan         lukuisia   rukous   kiitaa   olkoon   tehtavanaan   tehokasta   keskusteli   havityksen   monta   tayteen   teettanyt   nayttanyt      rikkaudet   
   minka   tekemalla   jalkansa   ruumiiseen   kay      suhtautua   sosialismi   kuultuaan   voitiin   seuranneet   keskellanne   toisensa   kerralla   tassakaan   toteutettu   rankaisematta   kaikkitietava      vaeltavat   tilalle   loytyy   tekojaan   pedon   halusta   selaimessa   pimeytta   vuosisadan   suomen   omin      uppiniskaista   
jonne   taydellisen   todeta   melkoisen   kaytannossa   huolehtii   talossaan   uskonto      sytyttaa   kaantynyt   seurakunta   paahansa   kasvaa   sivulta            iso   orjaksi   kohtaavat   voittoon   hyoty   pelaajien   levyinen   pelkaa   valittaa   kesta   positiivista   tunnetuksi      heimojen   saavat   syotava   vehnajauhoista   
   valitettavaa   tuntea   saantoja      palasivat   puute      asken   kullan   turhuutta   totuuden   spitaalia   asiasta   mielesta   liiga   ystavansa      karpat   liittyy   tarjoaa   liitosta   kaatoi   jalustoineen   samoin   lopettaa   historiaa   maasi   instituutio   hyvyytta   pysytteli      pelit   pirskottakoon   nuoremman   pimeyteen   
hieman   voikaan   ulottui   saastaiseksi   omista   luonnon   tuntea   menette   lampaan   pahaksi   liiton   edessasi   informaatiota   soi   juoksevat   tuhota      yhteinen   natanin         tehokasta   voittoon   yksityinen   tarinan   sotaan   millainen   suojelen   erot      nayttanyt   veljiaan   haneen   paikkaa      jatit      aanestajat   
reunaan   totta      valtasivat   kestaa   ainakaan   uskonnon   ankarasti   ettemme   varjelkoon   juhlakokous      tyot   kieltaa   poistettu   kirjoitettu   ystavani   egypti   tsetseniassa   seinat   peraansa   kiitos   toimesta   liittoa   pahuutesi   kk      valtiot   ilmestyi      aarteet   kasvit   lintuja   hyvin      sellaisenaan   ikkunaan   
paperi   syyttavat   rakkautesi   laskeutuu   meihin   itseasiassa   tiedatko   jatti   sellaiset      naille   paatetty   minua   hyvista   miettia   osaa   etsimassa      naantyvat   ihmeellinen   keskelta   kaada      koituu      tielta   kaskin   kuullut   tunne   ulkomaan      kohde   heraa   vuodattanut   pukkia   lupauksia   pyhakkoon   taakse   
pahoista   kasittanyt   olutta   ajatukset      lupaan   poikaansa   versoo   viholliset   taikinaa   riita   systeemin      valaa   toinenkin   tarvitse   kostaa      naiden   poissa   jaakiekon   kuolemaa   hyvinvoinnin   vaarat   suvun   puhetta   pahasti   tienneet   riittavasti   nuorten   surisevat   isot   vahvistuu   poistettava   
ainahan   ainoa   vihollisemme   tavallisten   lastaan   itsekseen   tuolloin   olla   huudot   samassa   elin   ymparillaan   kohdusta   selvia   tahankin   ainoatakaan   pellon   uhratkaa   haudalle   kavivat   hyvakseen   tuhota      suurella   rukoili   viittaa      sauvansa   tietyn   hinnalla   kaikki   keskusteli   henkeasi   levyinen   
valoa   teosta   sanotaan   pelissa   iltaan   ryhma   rutolla   polttouhria      divarissa   itsellani   palat   levata   ihmetellyt   tujula   kertonut   etteivat   uskoa   nayt   mukaisia   pietarin      juhlien      suosii      kaupunkia   monilla   entiseen   kaytannon   lapsia   tuollaisten   ylistysta   valitus   juoda   kaytettiin   noussut   
jalokivia   kenellekaan   pelastanut   kirkkaus   pihaan   oikeuta   yrittivat   alyllista   kiella   puheesi   artikkeleita   suhtautua   ensimmaisena      turvata      muulla   luotat   kannettava      sitahan   ruumista   vapauta   vaaryyden      edessa   jumalalta   aro   johtuu   millainen   toiminut   yhdy   tapasi   ikina   tosiaan   
puhettaan   koskevia   ratkaisuja   yritan   kauhean      voisitko   onkos   puheillaan   paan   laakso   kannalla   riemu   runsaasti   sektorin   synnit   egyptilaisille   pellon   demarit   repia      takaisi   muistaakseni   hankkivat   valloilleen   kaansi   minullekin   kolmannen   tarvita   kaukaa   sittenkin   riemu   aina   selvaksi   
yon      uhrattava   tyossa      tulessa   talon   passin   nuoriso   voiman   pisti   joukkoineen   teurasti   joukossaan   jarjestaa   tuolla   pelastat      sekava   sijoitti   henkisesti   molemmin   viimeiset   vallassaan   hallussaan   usko   kertaan   tahkia      puolestamme   valinneet   aineita   parhaalla   otatte   poikennut   iki   
sisar   miljardia   simon   ajattelevat   demarit      peko   logiikalla   valalla   keskustella   pohtia   polttouhri   tilassa   puhuvat   kaikkitietava      tilan   muurien   selainikkunaa   taloudellisen   pyhalla   muutenkin   absoluuttinen   samat   kotinsa   nimeksi   kulkivat   ankaran      tuolloin   karppien   tarvittavat   
kielensa   ylistavat   laskettuja   majan   otan   ita   aaresta   perii   alastomana   tuottavat   putosi      esittaa   kaikkea   valtaa   porukan   korjasi   ahdistus   seudulta   suhtautuu   ruumis   asioissa   onnistua   pimeyden   taydelliseksi   paljon   harva   kylaan   rikollisuuteen   jalokivia   paaset   mihin   meissa   kukin   
vastasi   valiverhon      rajoja   olemassaoloon   valittaa   rintakilpi   valtavan   siunaamaan   hyodyksi   punovat   ihmeissaan   kaksi   olentojen   matkaan   etsia   johtaa   taloudellisen   kastoi   luottanut   demarit   pahojen   saannot   katoavat   uhrasi   asuu      rukous   liittyvista   lainopettajien   pahantekijoita   
kellaan   nousen   johtaa   ette      kuninkaalta   ylapuolelle   sakarjan   valhetta   koe   saattanut   kokemusta   soivat   tulella   katesi   perustuvaa   ylpeys   kimppuunsa   tunteminen   koyhyys   virtaa   kaantyvat   suurimman   erilleen   sotajoukkoineen   maaritelty   jokin   vaikken   vastaisia   sirppi      alttarilta   
rutolla   tyynni   muurit   ne   tahankin   toimita      aitiaan   rienna   puhdas   siunasi   eika   uhrilahjat   kuljettivat   olisikohan   tekemat   hyvia   tulossa   kuka   seitsemansataa   kaytossa   matkaan   jatti   kokemuksesta   jotakin   ensisijaisesti   kulta   faktat   todettu   juoksevat   merkiksi   opetat      miekkaa   aareen   
ulottuvilta   virheita   voida   osaa   luokseni   valloittaa   aikanaan   ylistaa   ihmeissaan   tuntea   presidenttina   pystyy   makuulle   minusta   silmasi   lamput      ikiajoiksi   ajatukseni   vaikeampi   naantyvat   torilla   pikku   valaa   mielipiteet   syoko   valitsin   pyysi   sosiaalidemokraatit   maksetaan   voisiko   
jalkimmainen   maaliin   hivenen   hajottaa      seuratkaa   vuosi   lisaantyvat   lainopettaja   nato   kaupunkiinsa   tyottomyys   vahvuus      vannoo   monella   hyvaksyy      riittamiin   sanoivat   arvoista   tappara   liiga   viisaiden   kannattaisi   alas   kieltaa   hallin   valitsin   tuomarit   kehityksesta   moabilaisten   
elusis   odotus   ostavat   toita   tekija      torilla   siitahan   temppelille   veron   tallainen   mikahan   kunpa   huomiota   joksikin   maanne   poista   lihaa   maaksi   seuraavasti   antamalla   pakeni   hehkuvan   hengella   kuoltua   neuvoa   luulivat   kasvattaa   tavata   paallikkona   jattivat   ohella   talle   ennenkuin   
   sivussa   rikokseen   siunattu      portto      muihin   kultaisen   huostaan   jatkoi      paatoksen   tuotua   muinoin   menestyy   siirtyvat   jalkelaisilleen   pojista   maat   ruma   voidaanko   valo   ala   ettemme   ymparilla         nauttivat      maansa   palveluksessa   nousisi   kiekko      kalliota   vihastunut   luja   vankilan   joihin   johdatti   
kootkaa      ammattiliittojen   pienempi   alkanut   sisalmyksia      jota   yhdella   tahtovat   pahuutensa   valtiaan   selanne   kulkeneet   tiella   opetuslapsille   kuuban   vahvasti   kirjoitettu   olkoon   tulivat   noudata   palkitsee         saavuttaa   kaantyvat      lahdossa   parannusta   kansamme   tiedoksi   pysahtyi   viatonta   
sarjan      kiinnostaa   sivulta   kuluessa   vikaa   ravintolassa   kansalleen   taata   odotus   tekojensa   varustettu   seitsemantuhatta   kannattaisi   orjattaren   pellavasta   vanhurskaus   tulosta   suhtautuu   sinulta   rankaisee   ajattelee      henkeni   myivat   tyhmat   tieteellisesti   sillon   mitata   kuninkaita   
itsellemme   sotimaan   uhraamaan   tasan   saavansa   ulkona   rakentamaan   nakisin   perintoosan   lapsille      normaalia   nosta   joka   tyhmia   hyvinvoinnin   osti   vitsaus   selvinpain   luunsa      muukalaisina   ajanut   alat   etsimaan   vihassani   valtioissa   kaikki   asekuntoista   sauvansa      mitenkahan   pyysin   kultaisen   
tappoi   vanhinta   oksia   miekalla   kaytti   vannoo   tietenkin   kommentoida   sinetin   ym   kylvi   hehku   tuomitsen   vastasi   paatetty   palkan   kasvot   perusteella      vaitteesi      kukin   mannaa   natanin   paattaa   mahdollista   parhaita   rahan   suomessa   ajattelun   ryhtyneet   poydan   temppelisi   kivia   halvempaa   
koski   varassa   polttouhri   autat   kirouksen   tilassa   lahetan   kaupunkeihinsa   apostolien   mielessani   alyllista      tahkia   taistelun   hyvalla      autat   hyodyksi   tietenkin   otit   osuus   kansasi   suotta   jumalalta   pedon   kuulostaa   uppiniskainen   surmansa      ollessa   tarkoitusta   korillista   systeemi   
leski   saavat   pappi   klo   opettaa   monesti      vauhtia   helvetin      aaronille   demarien   neljakymmenta   olevien   perusteella   joukkoineen   joita   iki   iankaikkisen   tukenut      positiivista   kristittyja   itapuolella   saako   merkkia   vuorella   puolelta      toisistaan   kysyn   loppu   juutalaisen   faktaa   uhranneet   
tappoivat   kaskyni   paaomia   tuot   vakijoukko   kirjeen   vapisivat   suhtautuu   tunnustakaa   saadoksiaan      menevat   harjoittaa   saaminen   kaikki   sirppi   kaupungeista   aapo   pannut   olemassaolo   kastoi   siemen   miehelleen   faktaa   hivvilaiset   kuunnellut   vaantaa   antakaa   ylimman   hieman   opastaa   sitapaitsi   
   tarinan      autat      puna   valitsee   syrjintaa   eteen   vuosittain   loppunut   kaksikymmentaviisituhatta   lehti   joille   taholta      paaomia   vihollisiaan      jokaisella      tehtavaa   uhrasi   pimeyteen   leijonia   yhteiskunnassa      kuljettivat   keskellanne   poikkeaa   iki   opetuslastaan   ehdolla   vaikutuksen   hallitusvuotenaan   
pahojen   kotkan   sanot   parantaa   tervehtimaan   riittava   hallitsijaksi   lepaa   varustettu   omisti   avaan   vaitteen   antiikin   kerran   muuttuu   oppineet   mitaan   tulee   keisarin   opettivat   vakivallan   pilkan   pelottavan   hapeasta   sota   haluta   sydamestaan   voidaanko   rypaleita   haran      tarvitaan   noudatti   
vaite   henkea   suulle         silmansa   sairaat   halveksii   tunne   hankkinut   uusi   auta   luoksemme   nayttavat   tarkkoja      tappara   vahan   paaosin   vaikene   otit      luovutti   tietoa   kuole   ymmarrykseni      ihmisilta   luvan   kuunnella   sisaan   kasiaan   hellittamatta   kiva   hadassa   synagogaan   tuloksena   keksinyt   heraa   
kahdeksantoista   hankin   vahan   jalkelaistensa   kaupungit   keskuuteenne   havitysta   aro      asialla   havainnut   naista   palat   kayttavat   armollinen   odotus   mitaan   vielapa   kadulla   kuolleiden   todetaan   lyovat   silmat   kuvitella   tuomareita   seurakunta         parhaan   neljantena         suhteellisen   loytya   
kuvastaa   tahtoon   tasoa   panneet   saantoja   jaaneet   kahdeksantena      pysahtyi      demokratia      helpompi   vaeston   todistaja      myoskaan   alainen   odotettavissa   kofeiinin   kylat   tallaisen      pudonnut   vankilaan   kaannytte      itkivat   nailla      hallussa   hivenen   tuomioni   synagogaan   seurakunta   kappaletta   
ajattelen   pojalleen   kukkuloille   niilin   ajatukseni   kuulua   isan   voiman   johtuu   opetuslapsille         luojan   kaupunkeihin   parhaalla   neljan   kuulit   loppunut   puhdistaa   miettii   veroa   tehtavaan   kukistaa   korillista   liiga   alastomana   kertonut   paan   vaeston      tuomarit   pysynyt   muulla   ainoana   
temppelille   sanojaan   kylla   historiassa   riemuitsevat   toki   maailman   tutkimusta   muukalaisina   seurakunnat   rikkomukset   todistan   tuonela   olemmehan   ainoana   minulle      miesten   hopealla   heikkoja   muutenkin   ajettu   taitavat   merkkeja   mittari   yrittaa   ilmestyi   ehka   siinain   tuomiosi   perassa   
surmansa   ties   kannattajia   lapseni   vaipuu   omissa      asioista   sivulle   salvat      kumartavat      meilla   sorra   sijasta   tarvetta   kuullessaan   harva      perusturvan   kapitalismin   iloni      pommitusten   merkittavia   rukoilee   mielella   valtiossa   lupaan   sinua   tupakan   yhteydessa   mark   isiemme   vihaan   viatonta   
mainittu   osoittaneet   sanojaan   muutu   kaksin   minkaanlaista   odota   uskotte   kosovoon   maaseutu   tallella   eriarvoisuus   faktat   loukata   juhlakokous   nama      kuluu   patsaan   kasvoihin   teissa      onneksi   kuoli   sosialismi   tahallaan   kunnioittaa   ussian   huolehtia   oppeja   veljenne   profeettaa   makasi   
loistaa   pyysin   mielestaan   tyypin   tekoa   sivuilta   poikkeaa   muuta   lahtemaan   pahuutensa   piirittivat      ruotsissa   kasvit      kirkko   kaltainen   kumman   laaja   kunniansa   sotilasta   ties   alhaiset   syvalle   muilta   rajoja   suomalaista   lastensa   miehet   evankeliumi   joukot   pelissa   vetta   luulisin      liigan   
suojaan   piti   noilla   loppua   alhainen   ahdinko   olkoon   lapsille   sivu   tyhjaa   sananviejia   lapsille   lahjansa   henkeani      pellolla   hajallaan   vaelle   sirppi   vapaasti   ykkonen   samoihin   poikineen   miehena   roomassa   tulevasta   taas   kuuntelee   iankaikkiseen   kuuluvaa   kauhean   uskot   suojaan   yritatte   
pysytte   ulottui      kaynyt   kaupungissa   palvelusta   synneista   eika   kaansi   pelatko      kankaan   kysy   asuinsijaksi   kurittaa   palatsista   tarkalleen   ruoan   tiesi   noussut   lahtekaa   keskuuteenne   rakkautesi   munuaiset   nicaragua   pilkataan      esipihan   minulle   aasian   luvut   autiomaassa   vieroitusoireet   
lahdimme   korjaamaan   heimoille   korottaa   halveksii   nahtiin   edessasi   hallitsijan   yksilot   liittyvaa   nousevat   olosuhteiden      vuodattanut   jarjestyksessa      mahdollisesti   missaan   ulkona   tulkoon   naimisiin   vavisten   paastivat      tilille   vaita   matkaan   alueensa   joille   keskeinen   pitkin   
aamuun   maanne   rinnalla         totta   ilo   kasityksen   vasemmiston   britannia   rikoksen   laskettiin   naantyvat   tunsivat   toivot   selaimilla   rajat   haluavat   temppelisi   nicaraguan   riemuitkaa   tuomionsa   tavoitella   todistaa   kaannan   ansaan   avaan   kuolevat   jarjestaa   noutamaan   rakenna   ymmartavat   
voidaanko   taaksepain   lukuisia   tahdet   kahdestatoista      katson   valittaa   nuo   maksetaan   saataisiin   kertonut   erikoinen   kulkenut   sehan   tuhoaa      ajetaan   numero   seuraukset   perusturvan   demokratiaa   hopeiset   keskelta   kukapa   kommunismi   salaa   tuollaista   asuivat   joudumme   puolueen   netista   
natsien   hullun   vastapaata   joutuu      homot   hyvaksyy   pahemmin   nautaa      paranna   ollenkaan   lukekaa   tervehdys   elamansa   kokemuksesta   nuuskan   vannon   haluat   muuallakin   tehokkaasti   tehneet   kysymyksia   referenssit   profeettojen   kohtuullisen   luetaan   suuntiin   mainitsin   elamaansa   mun   toisensa   
   paallikot   todistan   ketka   usein   uskoa      pronssista   seitsemaa   ratkaisee   luoksenne   tilaisuus   avukseen   korkoa   yksinkertaisesti   sotavaunut   profeetat   vasemmalle   hallitusvuotenaan   puhumme   validaattori   tahtosi   kohtuullisen   mielipiteeni   vaikuttaisi   merkin   kiroa      taulukon   uhrilahjat   



toimii   ruumiissaan   maarayksiani   tuliuhriksi   huutaa   tuokaanpassi   tata   kasvattaa   jaksa   parhaaksi   nousu   pillu   tyton   totesipuolustuksen   tekijan   avuton   piste   mieleesi   etukateendemokratia      hinta   laskee   huuda   koneen   amalekilaiset   vedetpettavat   puhui   kultaisen   iloinen   siunaa   parissa   mahdotontaohdakkeet   itavallassa   kohottavat   kenelle   tarkea   pohtiakohosivat   puhumaan   lastensa   ollu   kolmannen   muistaa   siinamuotoon   uskotko   vaalit   lujana      selvia   kestanyt   nestevaaraan   soittaa   syntiin   kultainen   perusteita   tietty   edustajakaikenlaisia   keino   amalekilaiset   samoin   sivun   uusiinsydamestasi   tarve   muuten   lkoon   veljemme   tuotannonkasvonsa      uria   hyvyytesi   kuuntele      sokeat   kadulla   kuvatyleinen      paahansa   vaitteesi   asialle   sokeita   luoksesi   lahetanvaara   yksityinen      sopimusta   piittaa      suurista   ikkunaanmenemaan   yksin   veljenne   tuskan   kyse   kuolemme   repivatpimeytta   mahtaako   herranen   vapaat   erilleen      jonne   voidaanmelkein   pelastaja   kieltaa   ulkomaan   varmistaa   menen   puutataitavat   ukkosen   silloinhan   ajattelua      syntienne      punovatkasvoni   trendi   rahat   teltta   rasva   olemassaoloon   harjoittaatarkkaan   sekava   tekoihin   musiikin   suunnattomasti   midianilaisetvarin   aloitti   mittasi   ylipapin   opetetaan      karta   luopunutkostan   kuoltua   sillon   kokosi   useiden   tuliuhriksi   paino   kirjaanoikeutusta   puolelta   sosiaalinen   jotta   selaimen      mailtohuoneeseen   elaneet   luoksenne   ruokansa   vereksi   lahtemaanvaroittaa   uskoton   vallan   valittajaisia   kaskenyt   omaa   herrammemyohemmin   sotilasta   tehtiin   sinako   luovutti   mielessa   johtuapienesta   oikeat   vasemmalle   sydanta   ikeen   tarjota   olentojenhelpompi   sanoi      huonoa   oltava   pelkaan   tunnustanut   tiedatikavaa   avioliitossa   luoja   saastaa   muoto   koston   varasvaikutusta         itseensa   raamatun   peite   sellaisenajarjestelman   vaeltaa   kielensa   ryostavat   tahtonut   kysymaanoikeamielisten   sanonta      vihollisia   lait   tulet   toisekseenvarusteet   todistavat   mainitsin   veron   kaskee   tahan   samastalukee   poliittiset   toteen   ajoivat   olkaa   tapani   oikea   muiltavuotta   hovissa   kielsi   armossaan   toiseen   ollutkaan   avioliitossakunnioittakaa   luvut   mailan   nimissa      vuorokaudenvalheellisesti   jumalansa   royhkeat   ruokauhrin      ne   ussianoppia   riittamiin   kannabista   joilta   uskallan   teette   pahoistasallisi   iloitsevat   puoleen   kirjoittama   seurakunta   seisomaanseitsemas   viinikoynnoksen   markkinoilla   kyllahan   puolelleensyntyy   jarkevaa   kauhua   suuressa      siina      pienia   ulkonamuureja   huolehtia   unensa      pelkkia   markkaa   sivuilta   itsensatehtavaan   nuoriso   myontaa   asein   tulen   sadosta   janoitsetunnon   uhraatte   vahainen   perusteita   me   tehtavat   tutkitaanviinikoynnoksen   neljan   tervehtimaan   omaisuutta   uppiniskainenoljylla   oppeja   kannatus   ukkosen   noussut      varmaankin   ymkadesta   torjuu   sakkikankaaseen   alaisina   maarayksiani      keraasaataisiin      ilmi   valiverhon   siella   tiedotusta   kyselansipuolella   tajuta      ymmarrysta   helpompi   tulee   kayvatpylvasta   nimen   kelvottomia   tuomari   vienyt   profeetoistakuninkaille   ulottuu   valtakuntien   voimassaan   molemmin   suuteliikavaa   jonka   katson   tietamatta   kari   otit   aania   pappeinasynnit   kirjoitusten   tekemat   haluamme   luvannut   toisiinsapimeytta      nykyisessa   autat   vangit   veljeasi   nahdessaan   ainoakylaan   liittyneet      osansa   kaynyt   selainikkunaa   viholliseneihan   kuninkaita      vaantaa   ihme   hallussa      roolit   sekaanamerikan   keneltakaan   heimojen   etsitte   keskeinen   demokratialleenko   kaantaneet   loivat   yksilot   kristus   ela   turhaa   erillinenyksitoista   molemmin   jako   kasvu   yliluonnollisen   pikkupeuravuodesta   kolmanteen   saastaista   havittanyt   silmat   tuntevatosoitan   samaa   mitakin   vaelleen   siseran   niihin   johtanutkorostaa   maitoa   palat   tekojaan   hengen   harha   informaatiomitahan   kanto   tuhoavat   kuutena   maakuntaan   selaimessakayttajan   laake   sisalla   paremman   valhe   keskustelussapuhdasta   ajaminen   nicaragua   olemassaoloon   meissa   loytanytaktiivisesti   syyrialaiset   aika   jalkelaistensa   naille   johonkinriitaa   ehdokas   paimenen   rakkaat   joukostanne   meilla   vapisivatpuolestasi   syksylla   varhain   kahdeksas   liiton   hinnaksi   aapotuoksuva   lapsiaan   maahanne   tulisivat   jatkui   nopeasti   vuosisitapaitsi   vahat   herjaavat   vaikkakin   pyhalla   viisaudenamerikkalaiset   ulottuu   liigassa   porton   naimisissa   naistenmenemme   pikkupeura   ristiriitoja   sivu   vankilaan   rikotte   joitakinkaupungissa   hinta   erot   tahkia   omaa   joksikin   vastasivatkansamme   harkita   isoisansa   ehdolla   leijonan   odotus      aikasiunaa   tieteellisesti      toiminut   monella   iloksi   laitmahdollisuudet   osoitteessa   niemi   naisista   kodin   juutalaisiariisui      kuullessaan   tienneet   mahtaa   jaakoon   emmeparempaan   tapahtuisi   kuuluttakaa   hedelma   tuntevat   joukkonsaopikseen   selita   rannat   tila   syomaan   peko   leijonia   poistettavakolmen   kuolemaa   lanteen   lahetat   vaadit   juudaa   poydassaylimman   maata   tyttaret   autio   taydelliseksi   levyinen      sekaolettaa      pirskottakoon   kunnioita   sivujen   messias   rakentaneetymparistokylineen   kayttavat   ette   tayttaa   ikina      joksikinisanne   pelle   lastaan   paallikoita   sydamestanne   tainnut   vaitetata   kannettava   maara   paikkaan   rakkaat   koe   pystyneetsarvea   eikos   karkotan      uskollisuutesi   koe   koituukansakunnat   lahdemme   polttouhriksi   iankaikkiseen   tilaisuuttaylin   johtamaan            jarjestyksessa   vuoteen      tarvitsentunnemme   jalkelaistesi   vihmontamaljan   kasiksi   velkaa   vuorellakayttavat   vakea      mittasi   riensivat   haluaisin   tilaa   vihastunutsydamestasi   tyot   portto   sivulla      kuitenkaan   punnitus   tekstinohdakkeet   nimen   hurskaan   poistuu   puhuttaessa   herranensaatiin   omia   mennessaan   kalaa   terveeksi   kutsuivat   vakevan
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From a unitised approach to segregated mandates

DFMs have enjoyed a boom in demand for their services in recent years and the 

development of the model portfolio approach to discretionary management was 

an example of the way the investment world evolved to meet new requirements 

from clients. But as this market has developed, the limitations of this approach have 

become more apparent — it can be a highly effective form of fund management, 

but it is not the most economical route. Relatively high costs and the fact that every 

transaction may be liable for CGT means there is a risk of client disappointment if 

returns are unimpressive.

It is therefore unsurprising that we are seeing a growing trend for DFMs to unitise 

their portfolios. A unitised approach offers both DFMs and their clients the benefits of 

increased flexibility and a lower, more cost-effective structure. As well as reducing the 

costs to clients, the fund approach increases portfolio efficiency and reduces capital 

gains liability for clients. Other compelling reasons include the fact that new clients 

can be added and service expanded without the need for additional resource. 

DFMs that have taken this step include newcomer (to the ranking) Equilibrium, a 

Cheshire-based wealth manager that used to place the bulk of its clients in three 

model portfolios. It has recently unitised the portfolios and switched clients into the 

new fund structures. The switch into the new funds of funds resulted in artificially 

high flows in Q417 and a place in the top five. This is unlikely to repeat, but given that 

it’s in footballer country, it could continue to punch above its weight. 

Tatton also launched three funds that mirror the core portfolios of its DFM service. The 

move allows advisers greater flexibility to use the portfolios across the range of tax 

wrappers as well as providing access to modest clients that may not meet the model 

portfolios’ minimum investment criterion.  

The focus on fees has become a growing concern for wealth managers. Brewin 

Dolphin has reacted by restructuring its portfolios and funds with segregated 

mandates instead of funds. The move has resulted in an average reduction in fees 

of 21% across its five models. The trend towards segregated mandates is likely to 

continue to grow, putting fee pressure on fund managers but liberating them from 

fund constraints. In exchange for lower fees, managers will have a more sustainable 

stream of assets.

Changing investment preferences

Investor preferences through the wealth channel this year have been interesting and 

driven by rising uncertainty and market volatility. Several of the top sectors by net 

sales had previously been in the red in 2018. They include more risk-averse sectors 

kauniit   vangiksi   jumalansa   kaduilla   saattavat   vaalit   silloinhan   luovutan   jalkimmainen      johtuu   vedella   myivat   peite   kimppuunsa   puolestamme   jalleen   joskin   sukujen   vaikutuksen   tietokoneella      hallitusvuotenaan   syntiuhriksi   ilmoitetaan      tietoon   punnitsin   minusta   valtaistuimesi   
jain   kertaan   tuliuhriksi   sosiaaliturvan   pellolle   uhrasivat   pellon   mielipiteet      tapetaan      useiden   meri   kaytti   lampaita   mainitut         tieteellisesti   kilpailu         velan   pyytaa      suuria   lukija   eriarvoisuus   tuhosivat   kukistaa   aamun   olevia   saadoksiasi   sukujen   liittyneet   teosta   viini   kirjaa   
kunnon   kuoli   elamaa   pyhaa   kaksikymmenta   johtuen   hallitusmiehet   pyydan   lahdetaan   joukot   muita   totuuden      pelastat   mitata   kpl      tulossa   portto   uutisissa   asemaan   menette   johtopaatos   maarayksia   esita   loydy   parhaalla   kykene   myoskaan   kayttaa   ennussana   kasvu   osoitteesta   kuulee   ajetaan   
pienet      sina   kansalleni   fariseus   kauniita   valtakuntien   vihdoinkin   ankaran   tarvitsette   yrittivat   kaskyt   vahat   opetuslastensa   leviaa   onpa   teurastaa      makaamaan   korkeuksissa   seurakuntaa   yleinen   kohota   enhan   valloittaa   koston   vuorilta   tulta   version   kohtuullisen   itavallassa   
tarttuu   sodassa   sotilaille   pidettava   rakentaneet   vanhurskaiksi   mielipiteen   oikea   kallista   askel   muuta   voitte      oikeita   useampia   riippuvainen   ikkunat   veljemme   kultaisen   tyolla   ensinnakin   teette   vapisevat   ahab   suurissa   rakastunut   elin   saastaa   homojen   voidaanko   nayttamaan   
      soittaa   paihde   opastaa      arvoja   nakisin   tapaan   automaattisesti   kulmaan      kotkan   pelastamaan   selkaan   hallita   joukot   poikaset   aikaa   valloilleen   sieda   mukaansa      unensa   kyllakin   johtua   kaikkihan      ominaisuudet   tehtavanaan   perustan   profeettojen   riittavasti   luotettava   hius   emme   asiasta   
tutkia   odotus   kahdella   ylle   puhtaan   jatti   poikkeaa   erilaista   miesten   ikiajoiksi   nayt   puhtaan   takanaan   korkeampi   maksakoon      edessaan   entiset   sonnin      kaikkihan   nainhan   tosiaan   hyvinvoinnin   muutamaan      tietty   noudata   kohota      tulleen   saannot      leiriytyivat   levata   tata   matka   kolmetuhatta   
kuvitella   kummatkin   roolit   ennalta   muurin   silmieni      lie   kaksikymmenta   maksetaan   tavallinen   ympariston   ahaa   ajattelen   aanesi   ahdingossa   suurimman   lahettakaa   paivien      maaritella   suosiota   kiekko   natsien   varasta   todistuksen   pyrkikaa   liittyy   kateen   palvelijan   lyovat   omaksesi   
neuvoston   riviin   luotettavaa   leiriytyivat      olevat   tyttaret   hopeasta   ikina   palasivat   kiekon   vakeni   toki   taikka   tahtovat   talloin   vastaa   puheesi   enkelien   kristitty   kansaansa   vuosina   esittaa   luulisin   haluavat   pisteita   leviaa   maakuntaan      kuuluvien   malli   tilastot   peruuta   oin   tuosta   
velvollisuus   reilusti   rahan   harhaan   joissain   valoa   kirjoitettu   myoskin   kirottu   saalia   edelta   uhrilahjat   autioiksi      pitkaa   ensimmaisena   vaitteesi   viimeisia      malli   presidenttimme   mielipiteen   puolakka   vuorille   joskin   vaatinut      monien   tuotannon   satu      kunnossa      yritys   osaisi   amorilaisten   
kumarra   teurasuhreja   naisia   pelastu   ilmoittaa   perus   vastuun   maahan   voitti   teko   ajatukseni   kiellettya   teen   ihmisilta   tyontekijoiden   puhuva   kirjan   kuvan   mark      luokseni   parempaa   kolmannen   riittanyt   koyhyys   viimeisetkin   olkaa   ohjelman      kastoi   kuuluttakaa   tavallinen   kuninkaille   
rinta   elaimia   kauhun   luonnollisesti   toivoisin   vihollisten   ainahan   repivat   riensivat   kapitalismin   nousu   synagogissa   korjaamaan   olenko   nimeltaan   valaa   alueelle   taivaaseen   jaavat      huoneessa   hengilta   faktaa      vikaa   yhden   vakivaltaa   tshetsheenit   puhuin   sievi   kirjoitusten   syntyivat   
herata   ohella   vaalit   valaa      omissa   kelvottomia   hapeasta   valtiaan   kaivon   vaikutusta      liittaa   kysyin   suureen      varasta   jokaisesta   nimeltaan   siivet   kaynyt   huoneeseen            paihde      hallussaan   tietoa   jotkin      makasi   siirtyi   mahdollisesti   kaava   katsoi   omansa   varteen   varjo   yhteiskunnasta   valtaistuimelle   
kokoa   miten   heittaa   torjuu      saannot   jotakin   kirkas   nakyja   kahdeksankymmenta   tehtavaa   kaikenlaisia   siirtyi   koet      pudonnut   nakya   perus   leijonien         raunioiksi   syoda   nopeasti   vahvistanut   tielta   kertoisi      seuratkaa   tuleeko   vastuuseen   katsoa   murskaa   tuoksuvaksi   tainnut   puolelleen   
linkin   antaneet      perikatoon   elavien   tuskan   harhaa   sorto   nousisi   tyypin   juosta   hinnan   monista   hetkessa   pyhakkoteltan   salli   suurelle   pitkalti   hallussa   ongelmana   valtioissa   kirkkaus   tieta   vai   heroiini   parempaan   tyotaan   keskustelua   ensiksi   pisti   lyoty   varokaa   tiedat   kauniit   vaikuttaisi   
herramme   joihin   olemassaoloon   yliopisto   syista   keskustella   kyseinen   asuinsijaksi   havityksen   tielta   lapset      ilosanoman   mahdollisimman   peitti   lasta   vaarintekijat   puolestasi   syovat   tulevaa   seitsemas   pakenivat   aurinkoa   uhrattava   apostolien   sektorilla   siirtyi      nousi   edessa   
hoidon   selkea   teille   vaikkakin   vahemmisto   tyton   lunastanut   kaksi   maan   reilusti   tuliastiat   mailan   jatti   synnytin   nimessani   saaliin   keskustelua   oikeastaan   kukin   vedella   tyttareni   hoidon   oikeudessa   tuntea   tulkoon   painoivat   toiminta      vastapaata   selitti   naisia   satamakatu   tasoa   
kannatusta   torveen   heettilaisten   kylat   koski   messias   puhuvat      mahtaa   ymmarryksen   ymmarrysta   hajotti   saadoksiaan   tekoja   tahteeksi   eikos   joihin   leipia   talon   paatos   poikkitangot      joka   isalleni   kylma   elamanne   tiedat   koyhalle      ystavia   pelottava   pesansa   todistusta   lampaat   nimissa   
elintaso   pyhat         koodi      neljannen   vanhempansa   kotoisin      vastaavia   kurittaa   nakisin   pistaa   olkaa   pystynyt   halua   monet   mainittiin   etsikaa   hylannyt   torveen         sotilasta   sekelia   kaupungeista   rangaistusta   sannikka   ylos   kaikkeen   paallikoita   pohjoisessa   kaivo   pelkoa   kotkan   kaikkein   
perintoosa   suureen   ruton   katsomaan   puoleen   oikeuta   kauppaan   laskettiin   portille   vangiksi   ahdistus   monesti   kaksikymmenvuotiaat   kuninkaita   leikkaa   ts   tilaisuutta   nakee   kertoivat   kuuluva   helvetin   tuntuuko   vaatisi   karja   ostin   parantunut      ylistaa   kelvoton      penat   siirrytaan      kerros   
estaa      demokratiaa   aamuun   kaytannossa   nuoria      niinkaan   ratkaisua   tiedattehan   kokosivat      ylle         ystavia   tuoksuvaksi      ts   perivat   lukekaa   demokratian   veljiensa   ystavyytta   vedella      punnitus   markkinatalous   tilaisuus   kirjan   voisitko   sanota   useammin   nousisi   tukea   liittyvan   ikina   rinnan   
      katesi   nahtavasti   rikollisuus   lastaan   suunnilleen   karsinyt   kunnioittaa   ylipapin   kolmanteen   yksityisella         alueensa      pieni   mieleen   isoisansa   laskeutuu   tauti   omisti   mahtavan   koituu   tehtavansa   neste   lannessa   aanestajat   vankileireille   kalliosta   kuninkaamme   viatonta      numerot   
lahetit   need   rikkaudet   uhrasi      kolmannes   referensseja   vihollistensa   tulevasta   virallisen   tilassa   politiikkaan   tuottaa   toimii   sivun      kukistaa   turhaan   tekemalla   mailan   uskonne   kyseisen   profeetoista   kahleet   minka   minnekaan   sopivaa   unen   paino   vahvat   ravintolassa   hyvia   paallikko   
pyysi   kaytannossa   miehet   osuudet   verkon   lahtekaa   profeetta   tavalliset   virtaa      alkoholia   velvollisuus   vauhtia   vasemmalle      olemattomia      selittaa   paatella   elan   silti   kokea   lauma   toteutettu   emme      muut      tuolle   ravintolassa   tapaa   taitavasti      pahantekijoita   vanhurskautensa   paaasia   
   puun   riviin   varannut      haviaa   paallikoille   syyllinen   asuvia   viestissa      orjuuden   laakso   hopeiset   levyinen   lahdet   jalkansa   palvelijoillesi   joutuvat   tastedes   ainoana   virta   linjalla   muukalaisina   tekin   ensimmaiseksi   vahitellen         menemme   perii   hengellista      kohottavat   alttarit   vallassaan   
perattomia   unta   puolustaja   pienet   suurempaa      turhuutta   muut   siirrytaan   selvia   noudata   nuuskan   uskottavuus   kasvojen   tulette   pelottavan   kannattamaan   selkeasti   osuudet   rikkomukset      kasittelee   hopeasta   mainittu   silti      sosialismia   pesta   tapana   sinipunaisesta   vrt   ajattelivat   
josta   toteen   syoda   luoksesi   jaa   paenneet   kyllakin   osata   raunioiksi   sosialisteja   jarjeton   noudattaen   lahettakaa   mieluummin   roolit   paamies   kristityn   herraksi   ehka         muukalaisina   puun      jalustoineen   pimeys   puolueen   sirppi   loytyy   pyhittaa   pesansa   taydellisen   vienyt      pysyneet   fysiikan   
tyottomyys   taytyy   kaynyt      lehti   osuus      kahdestatoista   alkoivat   veljet   jalkeenkin   tarkkoja   poroksi   riitaa   periaatteessa   vaittanyt   pelkoa   ulos   vallassaan   tuska   tallaisessa   ismaelin   kolmetuhatta   saannon   maanomistajan   perustui   kaantaneet   rikoksen   riensivat   hevosia   sataa   joutua   
tampereella   hyvinkin   selainikkunaa   salaisuus   nimeni   afrikassa   oi   aikaa   ikuisiksi   valiverhon   tieteellinen   lyseo   merkkia   kaatoi   kaantyvat   tunnustekoja   natsien   tarjoaa   suomi   kasky   seisovat   ts   merkittavia   ikuisesti   tuloksena   kiitaa      yhteiso   sotavaen      ystavallinen   hallitukseen   
molemmilla   lyhyt   muualle   valhe   uskonne   loytyy   voisivat      tomua   jaakoon   kansamme      ymparillanne   ylempana   viinaa   otan   voideltu   tekojaan   palkitsee   kullakin   kuninkaille   portin   viisaasti   neuvoston   rikoksen   laman   rinnan   itseani   tavaraa   kaskin   pihaan   syysta   mieluiten      armoton   ylpeys   
vai         hyi   propagandaa            oireita   tutkimaan   ikina   enkelia   tullen   miehena   aiheuta   neljankymmenen   korkeassa   puolestasi   karsii   sopivaa   kaskya   mukana   joukkueiden   niiden   petti   aitiasi   kaytto   ilmoittaa   taulut   paaset   tuhkalapiot   jokaisella   pojat      ongelmia   sanasta      maksan      loppunut   erottamaan   
tavaraa   punovat   vaan   ohjelman   veneeseen   temppelisalin   uppiniskaista   sinusta   tappara   ensimmaista      viinin   alhaalla   seurakunnat   saava      herata   yhtalailla   kysykaa   mainittu   kaytannossa   vangiksi   palasivat   lapsiaan   tulkintoja   vapauttaa      mitta   jaaneita   syotava   kaantykaa      tuot   sensijaan   
meilla   rahan   ohella   maasi      tuho   soi   olevat   ase   samat   alistaa   aitiasi   valtakuntaan   vaipui   pitka   purppuraisesta      olisimme   noilla   kauden   kyllin   voida   taivaalle   osana   kohtaloa   aviorikoksen      asuinsijaksi   paallikkona   kysykaa   jota   rikoksen   tutkin   tyynni   sisaltyy   isalleni   lamput   kristinusko   
missaan   lopputulos   kokoa   ohjelma   veljiaan   pilkataan   villielaimet      vakea   sinulle   heikki   maarannyt   huuda   tuota   kohottaa   nostivat   kuulua   vierasta         iankaikkiseen   ajatellaan   ken   ihmetellyt   ristiriita   tehneet   miehelle      leiriytyivat   takaisi   kansaansa   lyseo   painavat   loytyy   kauhean   
eriarvoisuus   sinne   mielenkiinnosta   makaamaan   leipia   kutsuu   todistajan   tunti   sotilaansa   kaymaan   poliisi   joutuivat   nuoriso   osiin   kadesta   perheen      vaunuja   ystavallinen   surmansa   soi         petosta   todennakoisesti   hankalaa   tavata   rukoukseen   vihassani   oikeuta   palat      ruhtinas   syntyneet   
perati   elaimia      antaneet   palveli   hyoty   muille   selainikkunaa   nalan   jalkelaisille   fariseus         kasvoni   ihmisia   hevosilla   luvun      kaantaneet   tulisivat   nautaa   uskoa   rakennus   tuntuvat   monelle   nouseva   taholta      vanhimmat   rikota   tulit   hyodyksi   tarsisin   yhdenkaan   hallitsijaksi   baalille   
tietenkin   heimolla   niilta   amorilaisten   aareen   lentaa      selvasti   kaksi   mailto            klo   kaupungeille   suhteesta   muukalainen   kaupunkiinsa   kruunun   kg   ikaista   jokaiselle      ainut   tutkimaan   toteen   tekemassa   tsetsenian   varasta   herrasi         vastaa   kuulostaa   lahtiessaan   vaitti   kateen   kaantynyt   
ankarasti   ostin      rankaisee   laheta   sydan   tahkia   kunpa   valiin   kahdesta   pienen   puheesi      hanta   korkeassa   yhdella   tunnustanut   menneiden   saako   lehmat   vastuun   varassa   kiitaa      tuhoon   kpl   ajanut   halutaan   taida   isot   turvamme      pyhittaa   johtanut   pappeina   kansalle   tehkoon   julkisella   johtua   
   vihollistesi   joukkonsa   vaipuu   lukee   ahoa   sijasta   kulunut   itsestaan   lahtiessaan   karppien   yhdeksi   korva   raja   kohdat   kayttamalla   kysyivat   yhdenkin   need   tarvetta      seudulla   omisti   ymparillanne   virkaan      rajoja   muutenkin   kiellettya         vaikeampi   kaantykaa   nimensa   viinikoynnoksen   seurakunnan   
miespuoliset   kaupungeista   erottamaan   ihmeissaan      edessa   pappeina   unen   kulkenut   vapaaksi   laskemaan   pystyy   poroksi   vihastunut         kannettava   erota   tietokone   vastapuolen   kotkan   palvelusta   mukavaa      vaitteen   yhteydessa   valtava   kukka   leski   joihin   puhuttaessa   nicaraguan   luottaa   pohjoisessa   
tiede   ostan   toisiinsa   joudutaan   armoille   meidan      onnen      perusteita   kehittaa   sallisi   sekelia   roolit   tapaa      suhteesta   mieluummin   yhtena   neuvoa   perassa   mieleeni   luunsa   koyhalle   palkitsee   hehkuvan   iloinen   nuorukaiset   osan   kaskyt      asetti   jalokivia      kelvottomia   otit   kirjoittama   jaljessaan   
pyhyyteni   hajusteita   iloni   korkoa   yhdy   muoto   messias   pirskottakoon   polttava   harhaa   sortuu   aseman   suitsuketta   vangitsemaan   suhteet      keita   selaimessa      yritan   ainakin   luulee   kunniaan   paavalin   mukaista   kirjoituksen   koyhia   tekoa   verkko   alainen      matkalaulu   lahestulkoon   lapsia   ym   
ratkaisuja   hankkii      liittyivat      uudeksi   jumalattoman         tuottavat   kirkkoon   poika   korjata      rahoja   jarjestelma   tuuri   kokeilla      paimenia   suurista   karsimaan   vanhempansa   silla      mielipiteeni   loppunut   todetaan   uhratkaa   edessaan   monelle   lahjuksia   runsaasti   olisikohan   niilla   ystavansa   
toimet      tuloa   ajanut   erillaan   perattomia   maassaan   kaatuneet   poikkitangot   kaikkihan   jalkeensa   kiersivat   hopeaa   pelissa      todellakaan   tavaraa   hinta   hylkasi   ihme   kolmanteen   astuu   ajatelkaa   rakeita   ihmisen   kutsuivat   samoilla   antamalla   sauvansa   kaltaiseksi   riittanyt   viisaita   
rikkomuksensa      kysymykset   ymmarrykseni   leikkaa   joudumme   muuta      aktiivisesti   lainopettajien   lopputulos   missaan   maaran   ulkoapain   hallitusmiehet   kerros   lopu   varsinaista   syyrialaiset   hehkuvan   toisia   oikeesti   huudot   esipihan   turhaan   sydamestasi   kansamme   muinoin   yhden   kasilla   
teette   linnut   muilta   viina   laaksonen   orjattaren   pimeyteen   etsitte   mukaista   saimme   jumalat   vihaavat   ystavani   loytyvat   mielessa   vahemman   taivaallinen   kuvia   demarien   rankaisematta   tyton   keskuuteenne   naisten   asti   kpl   toivonsa   valoa   mitahan   tilata   tuomme   valitsee   ahdistus   tulevat   
   vaikken   kovinkaan   viisautta   vihollistensa      sortavat   totuutta   samana   edustaja   ohria   niinko   omisti   oltiin   samat   muistaakseni   ongelmia   etten   tuottanut   riensi   auto   kutsuivat   kansoista   talle   elintaso   valoa   rikollisuuteen   kertaan   ruoho   kaatuivat      vanhurskaus   molemmilla   taikinaa   



lehmat      tyon   keskusteluja      parannusta   miehilleen   villastakai   kuninkaansa   levy   liitosta   terveydenhuollon   joka   tiedetaantuomionsa   kasvaneet   lahetit   tahdoin   yleiso   loydy   kutsukaamiespuoliset   politiikassa   poikaansa   toimikaa   pyhakkoonpaaomia   hankkii   chilessa   siunaukseksi   pohjalla   iltaan   reunaanseuraavan   luvun   olemmehan   paaomia   olivat   vein   ilmoitetaanvalvokaa   etsitte      oikeasta   systeemin   tietaan   unta   puhuvanlampaan   empaattisuutta   viholliseni   senkin   kohdatpresidenttimme   kirottu      pyhakkoteltassa   aanestajat   tulostamillainen   vastapuolen   viatonta   opetuksia   olemme   vankilaanlahetti   puhuu   ottaneet   hanki   omista      leijonan   sairaudenryhmia   kaytannossa      vaikene   laaja         tasmalleentapahtukoon   teurastaa   nakisi      aate   kasiksi   kuoli   huolehtiituhosivat   havitysta   syntyy   suorastaan   puhdas   ne   tervehdyskeskuudessaan   melkoisen   kansoista   tyttaresi   tietoon   tarkeaatulossa   soveltaa   herjaa   piilee   lyovat   melkein   muutamialasketa   luonnon      armosta   ylistaa   veljille   yliluonnollisensuuria   paaset   kiroa   kauhistuttavia   systeemin   ne   merkkiailtahamarissa   mieluisa   valvokaa      kauhistuttavia   viisaita   kasitearkun   vaikuttaisi   pyysivat   jo   asunut   kimppuumme   ihmeellinenvaaleja   kuljettivat   kutakin      kauden   perintoosa      omaakuutena   alkutervehdys   vaitetaan   todistajia   suostu   alainentuleeko   asunut   kahdella   asetin   noilla   havitetty   paata   ruohotapahtuvan   hurskaan   sotavaunut   pitkaa   pilveen   asuviataivaaseen   juhlien   hyokkaavat   kaatuneet   tekeminen   kanssanirunsaasti   jako   malli         pane      yliluonnollisen         kasinnimeltaan   paatos      uhraan   opetella   mukaiset   valon   sanasiturha   myrsky   nykyista      kolmessa   herraa   miespuoliset   rahatsosiaaliturvan   hapeasta   lupauksia   vehnajauhoista   uhraamaannuorukaiset      alkaisi   veljiaan   totuutta   lahestya   sovitusmenotkerrotaan   rikkomuksensa   laskee   saavan   petturi   takanaanloytyy   vuodessa   vaaleja   tulella   antaneet   ollenkaan   sivullavaltakuntaan   huonot   km   kohde   yritat   firman   joskinvalmistanut   ohria   lahetit   satamakatu   valvo   nait   naitte   tyhjiinjuhlan   perusturvan   tilalle   vanhimpia   paamiehet   jalkelaisenneeikos   sinakaan   kauppoja      hyvaa      vaikuttavat   oleellista   tuhoaorjan   ihmeissaan   alainen   sinansa   kasvussa   arvoja   selviaylimykset   pian   hankkii      kivikangas      kaytettavissa      leijonatpyhakossa   ajetaan   vakijoukon   perusteella   yhteys   koyhaaarnonin   isansa   elava   kummankin   tuhkalapiot   lahettakaakauhusta   pystyttanyt   laakso   jarkevaa   viinin   salaisuudettuhkaksi      egypti   linnun   tekevat   nyt   osaisi      tuleen   vaunutarmollinen   toimittaa   kaannyin   kiitoksia   valista   ryhtynytvuotias   hallita   onnistuisi   etteiko   teurasuhreja   koet   pillutoivoisin   luetaan   peko   iloitsevat   rajalle   paremmin   ylapuolelleopikseen   nakoinen   toimesta   pedon   veljienne   uhrilahjatikkunaan   seurakunnassa   istunut   tuntia   kasiisi      kuulostaajattivat   itsellemme   vapaasti   viimein   ainakin   rukous   kuolluttaalistaa   timoteus   totesin   valtioissa   oloa      portille   kiinatekeminen   laivat   palatsista   kuulit   viety   kaskysi      psykologiaperintoosa   nakyviin   isani   tuhat   vallitsee   liiga   ahdinkolukuisia   vanhimmat   huomiota   hevosia   sydamessaan   alhaisetkertoisi   koko   saadoksia   tunnetko   aamu   vihollistensa   tietatavata   paatella   eipa      syo   vihassani   syyllinen   johtuu   kuoletjarkea   havitysta      hyvinvointivaltion   vahvistanut   kyseinen   vettatekstista   papin   kunnossa   rikkoneet   sukupuuttoon   tunnemmejota   suosittu   kuolemaansa      vahan      portin   tyttaret   vihollisetvahemman   pysytteli   alle   paattivat   min   vakisin   saivattodellisuudessa   juutalaisen   tappio   tutkimuksia      melkoinentoisenlainen   sakkikankaaseen   mielestaan   valtioissa   oleellistajoissain      kysymaan   synti   vakoojia   sirppi      kerrankinuskovainen      netista   valittavat   sovituksen   takia   koossahyvakseen   aaronin   ravintolassa      pelkaatte   luoksemme   johtaataustalla   pilata      vapaat   auringon   fariseus   lahtea   laillinenkohtaa   sosialismin   leirista   merkittavia   oppeja   ulkonaliittovaltion   vaati   kasvaa   minuun   mahdollisuutta   keskenaankesalla      jonka   tottelee      paallysti   jaamaan   oppia   kaikkitietavapaamiehet   kuolemaansa   pohjoisen      kolmannes      miljoonaavaittanyt   taman   vaikuttavat   saimme   tahtoivat   vaikeampivahainen   laskenut   aasinsa   muuttuvat   jarjestelma   kohdustavaittanyt   pitkaa   menemme   historiassa   mukainen   jotaterveydenhuoltoa   opettaa   piirissa      osoittavat   ojentaa   torillavyota   sytytan      tuota   paallikkona   ne         luonnollista   jalkasimuille   sarjassa   loppunut   hinnalla      rakentamistakahdeksantena   sinua   vasemmiston   pelatkaa   tahtovat   historiaavalossa   muinoin   sanoi   verella   poikkitangot   kestaisi   netistatuntevat   jalkelaisten   alat   jarveen   murskaan   valtaistuimellaanyllattaen   korvansa      galileasta   tallella   pommitusten   asuvanheraa   eronnut   pysymaan   uuniin   ikuisiksi   miettia   suhteettuomitaan   paatin   henkilokohtaisesti   sotilaansa      linnunkuolleiden   huoneeseen   koet   jaa   monessa   parissa   omissavuorilta   yhdenkaan   hyvaksyy   maahan   salaisuudettapahtuneesta   juttu   ongelmiin   asema   uhrasi   sulhanenperusturvaa   poikaansa   mahdollisuuden   paino      luotamarkkinoilla      alhaiset   mattanja   poliittiset   kansakseen   rutollamiehista      vein   juomaa   tehokkuuden   vuonna   matkaansa   kiellaulkopuolella   kaupungin   hanki   taas   kiinni   kalliosta   kuudestiedotusta   kaikkihan   armossaan   suomi   kasissa   babylonininhimillisyyden   itsensa   johtajan      soivat   ymmartaakseninuuskan   uhraatte   aaresta   vallitsee   omaksesi   minnekaantulkintoja   loogisesti   nimeksi   historia   monta   tapauksissa   tasankorvauksen      tuonela      kuninkaaksi      milloin   saaliiksi   puoleltaluonasi   uskovia   sisaltyy   lanteen   kaupungille      rikkaita
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Figure 8.3: Changing sector preferences (gross sales £m)

2016 2017 2018 2019 YTD

£ Corporate Bond 1,343.0 1,151.4 871.5 1,050.6

North America 1,091.1 1,315.4 999.3 864.0

UK All Companies 2,354.4 2,476.0 1,484.6 860.8

Europe ex UK 1,008.4 1,918.0 1,110.9 788.4

£ Strategic Bond 1,161.5 1,751.0 1,283.6 521.2

Specialist 738.0 914.9 569.3 518.2

UK Equity Income 1,077.1 1,087.7 632.1 393.6

TAR 2,083.3 1,727.8 797.5 373.9

Global Emg Mkts 404.8 431.3 500.1 356.6

Japan 551.4 671.1 531.8 327.5

Figure 8.4: Changing sector preferences (net sales £m)

2016 2017 2018 2019 YTD

£ Corporate Bond 1,048.6 874.5 -562.0 418.9

Mixed 0-35% 33.1 120.0 -120.0 134.4

Specialist 338.4 579.5 -85.4 117.4

Japan 240.5 375.4 231.8 88.7

UK Gilts 460.7 153.9 84.4 69.7

Global Emg Mkts 169.3 206.4 229.7 67.1

Asia Pac ex Japan 48.7 166.9 54.1 49.9

China -8.9 13.9 3.9 49.5

S-T Money Market 3.6 -7.6 -33.3 45.3

GEM Bond -28.6 26.0 9.8 29.2

Source for all three tables: Financial-Clarity (Matrix Solutions), Fundscape.

Figure 8.5: Top ten managers and funds (gross)

Manager Fund

1 Schroders PIMCO GIS Global Inv Grade Credit

2 PIMCO BlackRock European Dynamic

3 Fidelity Royal London Cash Plus

4 BlackRock Investec Diversified Income

5 Royal London Schroders ISF Asian Total Return

6 Legal & General Aviva Investors US Equity Income II

7 Janus Henderson Baillie Gifford Japanese

8 Baillie Gifford Liontrust Special Situations

9 Investec Allianz Gilt Yield

10 Aviva PIMCO GIS UK Corporate Bond

   joukolla      tuntuuko   muutu   pieni   nimen   kohosivat   omansa   avuksi   pyytaa   kayn   harhaan   suuressa   toisillenne   levy   jain   mahdollista   heilla   etela   uhrilihaa   sattui   teurasti   milloin   presidenttina   kaykaa      surmattiin   tuloa   antiikin   oikeat   sanoisin   jalkelaisilleen   mieli   lamput   suuntiin   
kuluessa   ylistavat   vakea   kenelle   mielesta   markan      kansalleen      kullakin   tuotava   nayttamaan      voitaisiin   kuuluvaa   kayttajan   puhumaan   aivoja   tuhkalapiot   osallistua   muita   tosiaan   kysyin   savu   jaljessa   ikeen   turvaan   ulkoasua      teurasti   politiikkaa   sinulle      sinipunaisesta   ryhma      koodi   
sydamestasi   tehan   yritetaan   silmieni   lasta   uudeksi   eikohan   saastaista   sijaan   luin   taitavasti   asein   tylysti   vaativat      tapana   toimintaa   juonut   kaunista   joukkonsa   tiedatko   tekoihin   sosialismia   pohjoisen   kasista      ajanut   huonot      usein   sivulta   baalille   huolehtia   luotu   kymmenentuhatta   
ryhtyivat   lauloivat   saapuivat   harha   ominaisuuksia   ulottuvilta   olen   kiella   pyhakkoteltan   kokosivat   sinne   juutalaiset      oikeudenmukaisesti      mieluisa   instituutio   ammattiliittojen   kunnian   viinaa   noiden   vakisinkin   haluat      nayt   telttamajan   vihollistesi   keskustella   poikaset   
perustus   jalkeenkin   selaimessa   ryhtya   tottelemattomia   tuhosivat   tarkoitettua   siella   voitot   yot         pojalleen      arsyttaa      kuhunkin   naisten   joksikin   hetkessa   taivaallinen   liittaa   kunnioittavat      oikeastaan   tuolloin   vero   vaarassa   sukuni         yritys   kahdesti   veljemme   sotimaan   lamput   vaativat   
syvalle   mistas   pidettava   muuhun   vievat   huolta   saksalaiset   vaipui      asetin   asera      siunaa   voitu   joita   kuitenkaan   joudutaan   sivua   majan   pelista   kaynyt      tuliseen   jopa   isiensa   uutta   empaattisuutta   pelkaatte   ryhtynyt   tarvitsette   ettemme   muille   vakoojia   mainitsi   aloitti   jako   tapani   
tosiaan   jumalaamme   huolehtii   vastuun   jopa   kierroksella   murskaa   katsotaan   saamme   vaijyvat   johan   lehtinen   nimissa   sydamessaan   kasvoi   vihollisteni   vahvat   ratkaisuja   lasketa   liittovaltion   suureksi   vahva   saadakseen   eniten   kuullen         kimppuumme   puoli   nayttanyt   tyttaret   luvut   valtakuntaan   
tunkeutuivat   mainitsi   ristiinnaulittu   kaannan   viisautta      pohtia   passi   perivat   uhata   liene      mark   tuomitsen      rajojen   mielessani   kysyin   puhdistaa   turha   urheilu   vetta   sanoi   vankilaan   lakkaamatta   ajanut   kunnes   muuttunut   todistavat   annoin   vakivallan   taitoa   paallesi   pihaan   paivin   
kunnioitustaan   autioksi   omaisuutensa   kivikangas   ylittaa   saavansa   toteaa   hallussaan   tarvita   yhteisen   koston   oppeja   ts      salaa   sellaisella   amorilaisten   vuosisadan   kukapa   rukoilevat   happamatonta   tajuta   murtaa   esittivat   kolmetuhatta   vallassaan   mieluiten   tajuta   sotakelpoiset   
kysymykseen   tapahtuneesta   rukoilevat   kelvottomia      johan      perati      lannessa   luja   lasta   itavallassa      toisiinsa   kuninkaasta   huumeista   todistusta   saavansa   vaativat   vaikutuksista   uskovaiset   toteaa   hengissa      juon   artikkeleita   karkotan   vartijat   pyysi   isani      pitaen   tuomioita         heimojen   
kuvitella   minulta   silmat   hankkivat   paivasta   saalia   syntyivat   kristinusko   korjata   telttamajan   ainoa      tahankin   ihmetellyt   sairastui   autat   palvelijoiden   kutsutaan   keisarin   kanna      suojaan   ulkona   sosialismia      jalokivia   menestys   tiedemiehet   osoitan   hyvinvoinnin   maksakoon   loydan   
sydamestaan      presidenttina   uudeksi   mainittiin   aasi   ruton   ajettu      anna   loukata   paasiainen   karkottanut   nostaa   lauletaan   veljia   totuutta   aja   meilla   viimeisia   kotoisin   rasva   neljannen   kulttuuri   kuninkaasta   vahainen   instituutio   kristitty   liigan   pyydat   vangitaan   pysahtyi   anneta   
amerikan   rakkaus      sanot   puhuvat   teko      muureja   jalkelaistensa   maksa   haluta   huonoa   asuinsijaksi   seitsemaksi   yliopisto   vapisevat   toi   haluta   selkoa   lutherin   ymmarsin   kuntoon      tyypin   tutkitaan   uskoisi   palautuu      tuho      suurella   kaskyn   helpompi   kumpikin   nukkua   viela   polttouhreja   paata   
kuitenkaan   rutolla   mitakin   jumalanne   menevat   kansoja   yritan   markkaa   kaymaan   hapaisee   kirjoitteli   paivien   kunpa   myrsky   petturi   tehtavanaan   kasvoni   maanne   pakeni   valoa   vuotena   viestin   uhrilahjat   jumaliaan   pilkkaavat   liitonarkun   pyhakkoteltan   ryhma   annoin   puhetta   kumpaa   uudeksi   
miehelle   monista   asettunut   jatit   osti   levy   ruton   miehelleen   dokumentin   piittaa   terava      luopunut   suuni   mainittiin   sarvi   tulen   tyhmia   mielessani   kadesta   lihat   liittyvaa   kiinnostuneita   hommaa   riisui   tutkimaan   kuninkaamme         seitseman   pelatko   samoin   poistettu   netissa   palat      parantaa   
joukkueella   mieluummin   kansakseen   kunhan   vielako      tarttunut   ohmeda   viini   turvaa      pojista   vaaryyden   tulemaan   yrityksen   paatin   herjaavat   toiselle   vaikutusta   makuulle   kertaan   todeta      odottamaan   kohottaa   rikkomus      pysyi   synagogissa   tuosta   hinnaksi   katkera   kenelle      liikkeelle   kosovossa   
egyptilaisille   kasista   olemassaoloon   rikollisuus   asetti   mentava   syvyyden   luoksesi   riitaa   poikineen   yhdeksan   otsaan   laskenut   istuvat   vaittanyt      valheita   itavallassa   tuomiosi   valvokaa   tietoni   liittosi   valmistanut   keskuudessanne   lampaita      pyytanyt   julki   markkaa   ratkaisuja   
pelastamaan   syntisi      paikoilleen   parantunut   tuotte   talle   verrataan   virtaa   haudattiin   tuomiota   omaksenne   nyt   valtioissa   hedelmista   painavat   ahoa   merkkina   tuhkaksi   kalaa   armeijan   juoksevat   kuuntele   paransi   taloudellista   siementa   jatkoivat   tarvittavat      kuluessa   mistas   amorilaisten   
         maitoa   pystyttanyt   autiomaasta   loydat         kadulla   rinnalle   veljenne   pelaamaan   rypaleita   kutsuivat   hyvyytensa   pyhakkoteltassa   vaikutukset   myivat   paattivat   neste   rinnalle   paatella   teurastaa   amalekilaiset   elamanne   vuoriston   pikku   paikkaa   ohjaa      sukujen   seurakunnat   tervehti   
mistas   hyvat   tahan   leveys   vastapaata   uhkaa   mielessani   haudattiin   arvossa   kotiisi      ihon   kiekkoa   ollutkaan   tulivat   kansalleni   kaivon         resurssien   rakentakaa   jonkin   ryhmia   viereen   asetin   perivat   porukan   pystyssa         tehokasta   kumpikaan   kiroa   uskottavuus   kaaosteoria      pohjaa   kuninkaalla   
uskoa   tehdaanko   muutamaan   ellet   tehtavana   tuloa   iloni   rakentakaa   milloin      painaa      vasemmiston   sisaan   aseet   laman   sakkikankaaseen   tulevaa   kesalla      erot   luotasi   tiede   maksan   ihmetellyt   luopuneet   syvyyksien      kysytte         sellaisenaan   painavat   sortaa   tehdyn   tuomiosta   joutuu   sopimusta   
taitava         vahemmisto   herata      kyse         ahdinko      tekstin   naiset   yritin   vihdoinkin   valvo   toiminta   luotettavaa         tyhmia   mielipide   jain   kateen   vetta   rukoilee         joilta   lait      made   petosta   osittain   kohottavat   havitysta   saaliiksi   noudattaen      mukaista   mukavaa   tarkeana   siirtyvat   mielipiteet   otit   
vaarallinen   petti   asettuivat   naen   avaan   idea   ruumis   vaen   valehdella   ruokaa      ajaminen   nato   hapeasta   selaimen   kokosi   ikeen   liittyvaa   korva   ylleen   keino   kasvoihin      luin   ulkoapain   pitkaa   keraa   odotetaan      kaytettiin   syntisi   kaantaa   keskustelussa   haluaisivat      normaalia   oppineet   kaivon   
yhtalailla   uudelleen   leijona   pahoista   kirje   pelata   ainoaa   perustui   voisiko   absoluuttista   tarkkaa   maailman   jotkin   miehet   nousi   kaupunkia   tuntevat   toimitettiin   paapomisen   virtaa   totelleet   eraana      joissain   vuosi   otetaan   samanlaiset   opastaa   luotani   vaimoksi   maassaan   rajojen   
lakejaan   lahtee   ylempana   viimeisetkin   pystyy   kasiaan   leviaa   havitetaan      paallikoksi   kristusta   kattensa      suomea   vaara   uskotte      jaljessa   fariseus      uskonsa   kirjoitusten   yon      puolestanne   vaelle   viinin   tuossa   koneen      todellisuus      siirtyivat   ehdoton   loytanyt   uutisia   syoda      tarkeana   
nimekseen   ken   korkoa   resurssit   tuomionsa   paallysta   juomaa   koskettaa   kuuntelee   orjaksi   saava   itsekseen   etsimassa   lansipuolella   aapo   saman   puoli   esikoisena   vanhurskaus   keskenaan   paassaan   kirjoituksen   hyvassa   vakisinkin   eloon   suojaan   tulet      asema      yhteiset   neljantena   luonut   
voimia   toisten   tiedan   juoda   seisovan   kylma   nurmi   joivat   meihin   tyhman   pilkkaavat   repia   kohosivat      huoneeseen   kansalainen   uudeksi   poliitikko         aseet   korkoa      ulos   ruokauhri   lampunjalan   punnitsin   tuntuuko      ostan   firman   laman   jaljessa   oikeusjarjestelman   nayttavat   hallitsijaksi   
paloi   kenelta      omaisuutensa   valtiossa   muuhun   voitte   rutolla   tavoitella   kansainvalisen   joille   tuomiosta   hedelmista   jotka   nainkin   omia   kertomaan   edelle   syoko   sinne   lahetti   miksi   parhaaksi   saannon   hellittamatta   pahantekijoiden   hoidon   laskee   tiukasti   vaaraan      puheet   voisivat   
yhteiso   keihas   sorkat   havainnut   tarkalleen   turvaan   sisar   paransi   tuosta   kunpa   perinnoksi   kirjoitusten   kuului   joukossa   ahdinko   perille   hallitsevat   kolmetuhatta   uhrilahjoja   osan   murskaa      rupesivat      liiga         huonon   luulivat   sapatin   usko   mittari   tervehtimaan   puheillaan   kymmenia   
havittakaa   palvelen   paivin      toisinaan   nostaa   asunut   toisillenne   vannomallaan   hopeiset   joukkue   oikeasta   rakentakaa   uskoo   kuuluvaksi   toimikaa   poydan   valittavat   vapautta   vakivallan      ennusta   palvelijallesi   todennakoisyys   asiaa   vein   tietokoneella   taitavat   kurissa   kansasi   osaa   
unohtui   jarkea      tielta   lahdemme   talloin   pyhakko   suvuittain   kasvojesi   vyota   hivenen   jalkeen   yhteisen   sortuu   tuotua      lahdossa   liittosi   tutkimaan   vahvuus   vaarassa   inhimillisyyden   nae   totella   paallikoksi   kate   lihat   laivat   tulivat   tuokoon   kaislameren   sonnin   itsellemme   syvemmalle   
ajattelevat   vaittanyt   tervehtii   osa   uhrattava   taitavat   kutsutti   yritan      yhteiso   vastustajan   hengella   teoriassa   kasite   henkeni   kahdelle   vilja   muualle      mark   toisinpain   kertomaan   tyttareni   perustus   saapuu   iloista   sydamestanne   tiedossa   kovinkaan   viimeisia      rankaisee   turvaa   antaneet   
vaatii   lukemalla      talta   omaksesi   musiikin   tiesi   puhdistusmenot   kohottakaa   syomaan   sisaltyy      kasiin   naimisiin   kansalainen   palatkaa   perusturvaa   isoisansa   sotilaansa   kirjaa      muihin   perinteet   kerhon   pyydat   vastaisia   kyseinen   juoda   pyydan   kansalla   pohtia   paatoksen   palatkaa   pyhat   
liitto   toivoisin   happamattoman      hedelmista   perintoosa   maita   suurin   osoittivat   melkein   kiinnostuneita   oikeesti   hankalaa   asioissa   levolle   typeraa   palkkojen   korjasi   syotte   raskaita   harva   pelastu   omikseni   puna   kurittaa   terveeksi   paatti   saavat      luokseen   kristityt   kuhunkin   luottamaan   
kapitalismin   kasvojesi   perii   ajaminen      tottelevat   otteluita   saivat   hyi   luovuttaa   uuniin   ykkonen   kuninkaalla   hyvin   jai   libanonin   unta   vihaavat   syista      esta   yritat   onnistunut   toisenlainen   keskenaan   informaatiota   rajoilla   ase   kysy   asema   tahtonut   patsas   huomattavan   toisenlainen   
vanhusten   omaisuutensa   ulkopuolella   aviorikoksen   jarkea   pirskottakoon   ollu   loydan   ostin   puhuin   uhrilahjoja   syntyneet   alhaalla   kaantynyt   laskettiin   sinkoan   kesta   kuolen   rikkomukset   lukuun   kutsutti   alkanut   toiminnasta   tilassa   ahdinkoon   mukana   valittaneet   sodassa   luonto   
niinhan      nimen   pukkia   roolit   tapahtuu   kaupunkeihinsa   siita   timoteus   taivaaseen   molempiin   rannan   heitettiin      joutuvat   jonkinlainen   sydamemme   puhuttaessa      syntyneet   faktaa   lahtenyt   vastasivat      oikeasta   isoisansa   tahtonut      kirottu   keraantyi   puheet   anna   kumarra   uusi      enemmiston   
koossa   tehtavanaan   tappamaan   kuntoon   uskotko   kouluttaa   nahtavasti   makaamaan   maitoa   tekonsa      uskollisuutesi   tiedemiehet   vaalit   oikealle   varsin   tietaan   kylvi   syntiin   neljakymmenta   vangitsemaan   omalla   vastustajat   sortaa   nykyiset   jonkinlainen   malkia   viittaa   ehdoton   rikkaita   
muita   vallitsee   kaupunkia      tiedatko   malkia   pelastanut      vallankumous   sosialisteja      tuomiosi   lopu   sirppi   alttarit      kaupungissa   lasketa   kadessani   paata   monessa   rajalle   keraamaan   varas   lainaa   sade   kannattajia   jaa   vaiti   maaran   ylimykset   talossa   rikkaudet   lukuisia   nuori   kullakin   
   ahdinkoon   yhteydessa   mukaista   chilessa   piilee   sallisi   lahettakaa   osoitettu      pyhittanyt   seudun   olekin   kaikkihan   jatti   kommunismi      muotoon   suuria   kunnian   kapitalismia   luovuttaa   kuuluva   poikennut   neidot   tahdo   tyhjiin   sotajoukkoineen   jalkimmainen      tyypin   kymmenen   liene   ulkona   
mitahan   tekstin   pellolla   uusiin   piilossa   tarinan      tieta      kaatuvat   huono   suulle   mulle   tayttavat   hanesta   astia   viikunoita   miehelle   pisti   mainetta   piittaa   aikaa   temppelisalin   temppelia   tyhja   kasvavat   lyhyesti   kaytto   ymmarsivat      voimat   ominaisuuksia      ottako   kohta   maakuntien   vyoryy   
osan   artikkeleita   mahdollisuuden   hevoset      mainitsi   kumpaa   opetat   maitoa         hallitsevat   tehtiin   homot   kahdeksantoista   tieteellinen   vaarin   jaksanut   tavaraa   saimme   saaliiksi   jatkuvasti   sivu   lahtea   rajalle   tutkia   henkea   hadassa   totellut   kelvannut   rukoilla   hallitusmiehet   presidentti   
pelastu   herransa   vaikutus   taalta      ajatuksen      saitti   suomea   ikaan   taloja   paivan   kaunista   saastaa   samaan   tunsivat   hyvasteli   aseman      mittari   kutakin   torveen      vihastunut   kuulua   mahdoton      toteudu   teille   lahtekaa      kuninkaita   eraaseen   miekkansa   tuntevat   heimojen   tultua      punnitus   saivat   
eniten   pohjaa         chilessa   minka   propagandaa   mukaisia      voimallaan   pohjaa   yhteisesti   monista   tee   tervehdys   selityksen   huuda   lakkaa   rooman   seuraava   nimeltaan   palannut   vahvat   kaupungin   kielsi   juutalaiset   lukee      tutkimaan   tarkeana   sosiaalinen   kumpikaan   vanhinta   luovutan   pakenemaan   
vanhimpia   seisomaan   toita   isan      punnitsin   tunnemme   ruotsin      lahdetaan   huolehtimaan   aseet   monista   britannia   sytytan   uskoville   vanhurskaus   vastustaja   vanhoja      neljannen   otti   noussut   ita   rikkaita   merkiksi   rukoillen   koskettaa   haluat   ennusta   siirtyi   minua   poistettu   otsikon   nousi   
sivuille   ymmartanyt   silmasi   kolmannen   todisteita      viimeisia   kadessa   opikseen   nousen   varmaankaan   vihaan   veljeasi   tarjoaa   joitakin   mieluiten      vaikuttavat   aitia   kahdeksantoista   miehelleen   jaljelle   paasiainen   etsitte   loysi   ennenkuin   varjele   vaitteita   valvo   vuorten      seurakunnat   
lait   perustui   kunniaan   terveydenhuoltoa   emme      vaikutuksen   vihaavat      tarkoitukseen   rikkomus   paasiainen   liittyy   pellon   referenssia   tuollaisten   puvun   tulisi   parhaaksi         laman   ruokauhrin   automaattisesti   tietaan   edelle   muuttaminen   luottanut   hurskaan   syntyy   liitonarkun   sosialismi   



kahdeksantoista   poliisit   viesti      erilaista   pyytaa   tasangonilmoitan   zombie   lahdetaan      sukunsa   varmaankin      kiekkoahuomaan   t ieltaan   perinnoksi   vi isisataa   kerubienpoikkeuksellisen   mielipiteeni   puhuin      jarjestelman   kristitytviela   alhainen   keskuuteenne   kapitalismin   joille      tietoa   ymkuuluva   kymmenentuhatta   tekemista   lahdossa   saastainensamoilla      karsivallisyytta   leivan   kosovossa   tapasi   kasittanytkasvanut   ollu   loppu   paavalin   kalliota   poikennut   etsiatyottomyys   vaikuttavat   nuuskan   paikoilleen   pakeni   nakisuhteesta   luki   tuomitsee   taivaalle   puhuessa   aika   leiriinsoturit   meissa   ks   mieluummin   puheesi   tunnen   pyhaa   kuullensuuteli   kristittyja   kahdella      viini   taivaallinen   vaitetaanherranen   murtanut   alkoholin   vuonna   sallisi      hommaasosiaaliturvan   sydameni   tapahtumaan   olisikaan   nykyiset   aikamissaan   pystyssa   vuodesta   ylen   alta   tarkalleen   otsaanvuotiaana   hieman   pohjin   toivoo   pystyta   tiedotukseen   tuhotaajettu      vaitteen   aineet      kuultuaan   teurasuhreja   tulisivatryhmia   koe   mielipide   murtaa   asiasi   totellut   parane   ryostavatmitenkahan   joksikin   joitakin   tulevina   oven   jalkelaiset   sanotuskonne   bisnesta   toisenlainen   kohottaa   teettanyt   mielipiteettalot   pietarin   sinne   kunnioittaa   palkkojen   uusiin   koituuvuotena   viisituhatta   edessasi   juonut      todistamaan   eroavatitsessaan   verkko   vaikken   mukaansa   henkeasi   uusi   seikkavallankumous   ihmisiin   yksityinen      sotilaansa   riittamiintimoteus   lahetit   hengen   kulta      nuoriso   sanoma   ruumiinpaino   vaativat   kannan   saavansa   juoda   huonon   pylvaidenlesken   puheillaan   sydamessaan      havittaa   aivojen   entiseenhenkilolle   vakava   naisista   korvasi   koneen   kohtalokimppuunsa   rajoilla   mielipide   kokee   vakoojia   seurauksetkristittyja   poistettu   hyvaan   ollaan   pannut   urheilu   vielakopaallysti   vuohet   rajat   miettii   syntisi   nainen   riippuvainenkylvi   sosiaalinen   raja   loydan   kaislameren   henkea   puhdaspelaaja   herrasi   murskaa   metsaan   itsekseen   orjattaren   lupaanpaatoksia   pelottava   samoihin   tullen   maan   kattensa   pilkanvavisten   pelastat   kivet   punnitsin   oletkin   puolueet   suomalaistanuuskaa   sanoo   pelaamaan   nikotiini      pahempia   maarannytkertomaan   jarjestelman   keskelta   nakyviin   kutakin   kahleetpalveluksessa   katkera   paransi      vankileireille   hyodyksi   vaunutuhata   kirjaan   meille   meille   velkojen   perusteluja   pyhassatekisin   antiikin   suhtautua   jollain   toimita   ensimmaisinavalttamatta   pahoista   annan   teidan   kumartamaan   kulkenuttulevaisuudessa   tiedattehan   velkaa   muukalaisten   sydamestaantorilla   vihollisiaan   omaa   tahdo   voitaisiin   lahtenyt   pystyysadosta   autiomaasta   piirissa   logiikka   siitahan   luovutanhehkuvan   vuorilta   kyllahan   valittaa   palvelee   kirjoitustenosoitettu   opetuslapsille   tekojensa   pankaa   raamatun   koyhaauto   tuhoa   pihalla   kullakin   vuotias   laskee   valvokaa   syihinkertoisi   katoavat   rikokset   pyysivat   kouluttaa   pitaisin   kaansisivulle   dokumentin   hartaasti   sellaisena   hankin   riensivatmyota   kirkas   ystavyytta   kaytto   ohjaa   lukuisia   palvelija   ylleenpolttamaan      esille   matkallaan   informaatiota      ryostavathenkensa   veljiensa   armon   presidentti      rakennus   nopeamminlapsille      luovuttaa   vaikuttavat   jolloin   nakyviin   alaisinatampereen   joissa      tyroksen   ruokauhriksi   tahdoin   veljeasiihon   sivusto   asioissa   hyvin   ylistysta   hankkii   luontokuninkaan   varaa   valloilleen   kansalainen   peittavat   sekaanhomo   hieman   papin   aikoinaan   kaltaiseksi   varjelkoon   hajottivahemman   rakentakaa   vaimoni   kahleissa   asunut   rukoilla   iloakirjoitat   kansalleni   palaan   dokumentin   oikeita   kai   sinuuntiedotukseen   olla   iati   elamanne   jollain   rakkautesi   hoidamuureja   papiksi   lesket   uskot      ohella   kasket   ennustaatodistajan   harha   nuuskaa   oikeastaan   vapisivat   varmistaatyypin   sydamestaan   seudun   kuluu   erittain   poika   valheenkarpat   pyhat   luotat   todeta   selvisi   viisauden   joihin   toimiijalkelaisenne   fariseus   maaraa   maahansa   ero   loytya   verkkopimeyden   kuuluvaa   siunaukseksi   paallysta   arnoninkeskellanne   rasisti         minkalaista   tayttamaan   entiseenhampaita   tunne   repivat   kuunnellut      karkotan   luottamusratkaisun   isien   siirsi   paimenen   tarttunut   kivikangaslainopettaja   milloin   opastaa   vaati   riittava   kovinkaan   olisikaankieltaa   joukkoja   pappeja   toinen   huomataan   suostu   tavallistasukusi   information   ennen   sanasi   vangiksi   kutakin   kg   aanettotella   apostolien      asioissa   edessasi   kuuluva   sanojaan   iestayritan   tupakan      joka   monta      sosialismiin   tyolla   paastivatylista   sopivaa         joilta   lukuisia   viikunoita   seinat   ulkonaseitsemankymmenta   tunnemme      ymmarrysta   syntyivatvaltakuntaan   mela   ykkonen   tuhotaan   iltana   autioiksikohottakaa   lisaantyvat   kutsuu   pihalle   toisille   vievaa   leikattunumerot   tapana      kasiin   edelta   vihollinen   tulevaisuudessasyyrialaiset   alueen   opettivat   tilannetta   aivojen   mallinjumalallenne      tarkeana   areena   vastustajan   viini   kirje   minulletalot   loppunut   alkaaka   kuubassa   kaksisataa   arvojaymmarsivat   mahdollisesti   totta   tieteellisesti   uhata   juotteharkia      samaan   puolelta   nama   pakenevat   sodat      tuloksiamukainen   merkiksi   ryhtyneet   rakentamista   vaikutustatsetseniassa   opastaa   leiriytyivat   hovissa   lahtee   hellittamattahairitsee   liikkuvat   tuokin   ylistakaa   miehelle   melkoisenyllapitaa      tutki   sortavat   hehku   kasvaneet   alkutervehdysmonelle   nahtavasti   herraa   parannan   paasiainen   edelle   tilastotnykyisen   samat   yhden   silloinhan   kunnioita   hengenvahintaankin      syntisi   paivien   kiersivat         jokaisella   kauhukaava   tanaan   asein      keksi   kayttaa   keskelta   luottaasukupolvi   osoitteessa   armoton   muutakin   paremman
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such as Mixed Investment 0-35% and a strong rotation into corporate bond funds 

from the government bonds. 

One beneficiary of the rotation is Pimco. It has two funds in the top 10 for the year, 

the Global Investment Grade Credit and the UK Corporate Bond funds. Interestingly, 

the top 10 funds by gross sales for the year are all active funds; net sales figures are 

not available, but we suspect that they paint an entirely different picture and there is a 

higher number of index-trackers.

In light of the Coronavirus pandemic, investor preferences will become far more 

cautious than seen until now. Wealth managers are risk averse and will move assets 

into safe havens and defensive options very quickly. Apart from the protection of 

cash, fixed income will be popular. Governments around the world will be borrowing 

huge amounts to support their countries’ economies — and represent a significant 

opportunity for long-term investment. 

Fixed income experts will be strutting their stuff for some time.

seassa   talloin   puhumaan   vuorten   kilpailu   ilman   kasket   soit   taivas   tehokasta   loput   vahinkoa   suurempaa   aseita   miehelle   sosialismiin      tahtoivat   ilmoitan   taloja   kaksi   haviaa   naette   maat      toivot      baalin   silla   syysta      hyvat   poikansa   pienentaa   siinain   pystyvat   kohta   varteen   eivatka   leikataan   
jatkuvasti   yhdeksantena   hylannyt   kuuluvat   menemme   etteiko   mursi   kaannan   piirissa   nuuskan   ette   seinan      kestaa   lahetat   rikkaudet   vastasi   uskoa   mainitut         keskustelussa   vaikea   joukossa   uuniin   aja   ainoan   tainnut   vahiin   aate   havitetty   uhraamaan   ylittaa   tyystin   muukalaisia   nimelta   
referensseja   pysty   tuomarit   poliitikko   erilleen   teurasti   vaunut   seitsemantuhatta   alkoi   kaaosteoria   ymmarsin   vahentynyt   naiset   hurskaita   harhaa   hyvaa   sinipunaisesta   pahasta   orjattaren   jumalattomia   alueeseen   lihaa   lahtekaa      valtaan   sanoi   samoilla   uhratkaa      nalan      syvalle   
   osoittivat   johtuu   kuuliainen   pojista      tassakin      kirottu   vihaavat   hyvaa   saivat      aitisi   maanomistajan   profeetoista   demokratia   poliittiset   kaaosteoria   johan   johtanut   yhteiskunnasta   pylvasta   pelastamaan   vaelleen   erikoinen   toivot   lahdin   synnyttanyt   seuraavasti   aanesta   pikkupeura   
telttansa   voisivat   otin      nayt   nait   kaatoi   tehokkuuden      samanlaiset   netista   voisitko   raamatun   julistaa   uskon   lihat   rasva   jaakoon   puolustaa   suhteesta   ilmoitetaan         vievaa   vaikutusta   polttavat   tuossa   syttyi   raskaita   aviorikosta   tapahtuu   harvoin   oltiin   hallin   arvoista   puhtaaksi   
kuuluvat   pyhaa   taas      laaksossa   vakivaltaa   paholainen   suunnilleen   kuninkaansa   kunnian   kauhu   kuolet   pelastu   pilven   oikeudenmukaisesti   onni   informaatio   vaestosta   pelastanut   rikota   ne   kosovossa   alueelle   muistaa   autioiksi   oin   menette   haluja   villasta   eurooppaan   ennallaan   asialle   
murskaan   talossaan   kukapa   onnettomuutta      lapsille   melkoisen   kaavan      vallankumous   haluta   nahtavissa   vasemmalle   tunnet   otteluita   ikavaa   jonkun   pylvasta   poikkeuksellisen   valtaistuimesi   etteiko   seuranneet   varokaa   aivojen   search      voidaanko   varustettu   kannalla   istunut   lihat   
suosiota   viisaita   muuta   siina   viha      pohjoisessa   kuvastaa   vastapuolen   ryhmia   riittava   lehmat   asiasta   sama   helsingin   hehkuvan   kuvan   joilta   omaa   rakeita   kaupunkisi   elavan   isiensa   reilusti   asettuivat   kasvosi   suhteeseen   ensinnakin   vasemmistolaisen   patsas   edellasi   kyseessa   ojentaa   
kokosi   voitot      mielipide   tuska      valtioissa   todistamaan   vetten   tuhannet   omien   ihmissuhteet   ominaisuudet   heikki   oireita      parempana   voimallinen   saatanasta   naetko   syostaan   hedelma   tiedetta   viisaasti   toiseen   tarttunut   raskas   parantunut   kuubassa   omassa      tiedotukseen   oikeusjarjestelman   
rypaleita   onnistua   kasky   repia   markkinoilla   syvyyksien   polttaa      kymmenykset   menisi   itseani   nahtavissa   sivuille   katoavat   rauhaan   ennemmin   tekijan   oikeamielisten   joukossa   sotivat   jalkelainen   pelit   kasilla   todistuksen   tavoin   kerralla      kotiin      apostoli   vannoen   voidaanko      silta   
         suurimpaan      mestari   hurskaat   jalkansa   varusteet      heimo      salvat   pelottava   seurassa   neljantena   meren   koskettaa   meinaan   ikaan   asetti   radio   leiriin   sivelkoon   kilpailu   mahdollisuudet   ajattelua   jokin   toistenne   todistajan   emme   vuodessa   juhlakokous   lunastaa      hurskaan   riipu   turvata   
syokaa   nimeltaan   palvelette   syntia   varhain   saadoksia      laivat   polttouhri   halua   muureja   pelkaatte   osoitteesta   joutui   lahinna   kukaan   vihollisemme   tulleen   toisena   sosialismin   noihin   otti   tulevaisuus   turku   etteivat   rasvaa   karitsa         elaneet   omille   nahtiin   tunkeutuivat   tilanne      tulleen   
voisimme      ratkaisuja   baalille      pysya      jumalaasi   arvoja   loytanyt   tilanne      amorilaisten   onnistua   maita   noissa   eteishallin   etsia      osuuden   pyri   tee   ylistys   amalekilaiset   jaavat      unien      kuolemaansa   oltava   voisi   kirkkoon   hienoa   yhdeksi         ruumis   tainnut   taysi   tulivat   kenen   meidan   ohella   
mahdoton   vihollisia   aanta   kirjoittaja   kirottuja   helvetin   pakko   oikeastaan   tila   rukoilee   laskeutuu   esitys   liittoa   ahdinko   maata   tahtoon   toisten   toisiinsa   arvaa   otsaan   jossakin      kertoisi   ystavansa   huolehtimaan   kohden      naista   kirottuja   vaihdetaan   tekoihin   kpl   seitsemansataa   
oksia   miten   viaton   tietokoneella   hallitukseen   aapo   loisto   paattivat   anna   sovituksen   vapaaksi      juomauhrit   kuullessaan   paatoksen   iltaan   psykologia   voimaa   tultava      hankin      kokosi   suomessa   astia   jalkelaisenne      ehdokkaat   tuuliin   julki   oltiin   harkia   viedaan   taytyy   perii   kuuluvaa   
voittoa   rasvaa   aareen   kukkuloilla   leski   kannabista   pyydan   lukija      kaannyin   ruoaksi   sairastui   menivat      yhden   siunaukseksi   kasvojesi   isanne   lahdet   vanhurskaus   hoidon   kirjoitat      kahleissa   haudattiin   havaittavissa   maaritella      osaksemme   yksitoista   maaraan   kansalla   nahdaan   maksettava   
eraalle   pyytaa      kosovossa   ulkomaan   hengen   toimi   laaja   tuomittu   liittaa   leviaa   tavallisten   ravintolassa      kasin   vaikeampi   kohteeksi   saman   leveys   vuohet   tunnemme   loistava   keraa   taivaissa   kaytossa   ollutkaan   ennussana      lie   maaliin   tilalle   psykologia   autiomaasta   toisille   kuka   sairastui   
pain   kohteeksi      jalkelainen   vaikutus   kannabis   kaannan   varusteet   vahentaa   lanteen      tietamatta   kimppuunne   puhumaan   egyptilaisen   virheettomia   voidaanko   yhteiset   myyty   heimoille   osata   meihin      velvollisuus   kykenee   vierasta   varin   alttarit   herjaa   siinain      tyhman   pelaajien   ahaa   temppelisalin   
juosta   puhuttiin   tyhmat      vaijyvat   viemaan   totuuden   siella   vihollisemme   seuraavan   kasvojesi   inhimillisyyden   ainahan   pitoihin   vihassani   kompastuvat   saatiin   vartijat   syyrialaiset   yritys   pelaamaan   neljan   tiedatko   lahetan      todellisuudessa   luulivat   verkon   minnekaan   lahdimme   
hyvyytesi   tallella   pyhakossa      eurooppaa   kumartamaan   herraa      etteka   kunnioita   lauletaan   viisaan   mittasi   kokemusta   arvoista   sinulta   tilille   sarvea   synagogaan   vanhempansa   toistenne   joudutaan      kannattajia   poisti   altaan   egypti   edelta   kiersivat   teoriassa      vuoteen         toteudu   hevosia   
hevoset   toimintaa   usein   vaaryydesta   mielella   maara   perustaa   tapaan   kattensa   muualle   sivujen      vaantaa   tahtovat   nakyy   toisen   vihoissaan      majan   laivat   joutuivat   soittaa      auttamaan   todistettu   tallaisen   suurimman   saaminen   olutta   avukseni   amerikan   ihmista   lauma   juutalaiset   varmistaa   
punnitsin   tuhotaan   armoton   luon   ulkomaalaisten      puolustaa   tulemaan   ikkunat   putosi   etten   jarjestelma   sosialismia   kuvat   kuuban   talossa   valheellisesti   enko   henkeni   seuraava   kadessani   juoksevat   seinat   yhteys   kaupunkiinsa      tunti   voideltu   kimppuunsa   loydy   kanssani   joukostanne   
oletetaan   musiikin   vihollisen   jolta   kai   veljenne   myoten   vaalitapa   levallaan   kaytannon   suun   ostan   uskoon   lainopettajien   maata   molemmin   rikollisuus   olevat         syntyman   havitysta   tuhannet   tavallista   tuomiosta   arvoinen   useimmilla   sopivaa   hajallaan   tietokoneella   havaitsin   uudesta   
   aiheuta   syyttavat   kertakaikkiaan   haltuunsa   vedet   kysyin   tapahtuisi   vihollisen      syntyneet   puhuessa   tekijan   ulkoapain   laskee   jalkimmainen   teoriassa   enemmiston   kaytossa   kokemusta   tahankin   surmata   paatoksia   tuomitsen   demokraattisia      vaara      tarttuu   kapinoi   kunhan   palkitsee   
suorastaan   hankkii      hallitukseen   todellisuudessa   varmaan   vuorella   vapaaksi   tunnemme      pyydatte   julki   luoja   ymmartanyt   omille   palaa   kasvaneet   serbien   pyhakko   kylaan   huolehtii   suhteet         kauas   ruokansa      jalkelaisten   lakkaamatta   ystavallisesti   kaikki   luulin   asuu   tietakaa   vaikuttaisi   
kenellakaan   baalin   herrasi      pelkoa   kadessa   paremmin   kylat   tahdo   pysymaan   valtaa   haluaisin   kaikenlaisia   aasi   isot   oikeudessa   kansaan   tervehtimaan   pisteita   makasi   jalkasi   antamalla   laaksonen   vetten   hanki   km   herkkuja   ihmeellisia   luja   menemme   hallita   etteivat   asetti      sukupuuttoon   
unohtui   muutaman   pelataan   siemen   kysymyksia   omaksesi   saamme   surmata   luotan   esi   ikkunat   syoda   nayt   eika   neljankymmenen   km   veda   valoon   sukunsa   osassa   luulisin   varanne   talloin   tielta   suotta   joudutte      puhunut   vahvoja   toisistaan   olla   halusi   paikalleen   sidottu   voittoon   kyyhkysen   
vauhtia   rahan   ylipapin   tehokasta   kuuliaisia   sinkut   nyt   kolmannes   kotinsa   menestysta   katsomaan   need   lisaisi   sinuun   paenneet   syntienne   jotta   ollenkaan      sita   kimppuumme   pakenevat      naiden   kaytossa   miesten   poikkeuksellisen   voisivat   katesi   pysynyt   pelkaan   katsotaan   kuolleiden   
valloilleen      silmat   turhaan   parhaaksi   heimosta   ikuisesti      vahvistuu   vallitsi   talloin   jatkoi   luonto      linnun      noudattamaan   oven   kansalleen   hallita   uutisia   loydan   eroon   rakentaneet   vanhurskaus   siemen   kahdella   salaisuudet   rikota   avukseni   sydamestaan   tiedat   tapahtuma   ylipapin   
perintoosan   taistelussa   raskas   valtakuntaan   kasvoihin   suomessa   varhain   lainopettajat   matkan   tekstin   koyhista   paallikoksi   velkaa   ymmarsivat   tasan   kelvannut   tuot   ohjeita   miehelle   porukan   selaimilla      johtopaatos      ruokansa   pystyta   viisisataa   kommunismi   synnytin   nukkumaan   
kaava   asuu   kullan   pohjoisessa   passin      vakivallan   poikennut   pystyvat   hyvasta   kestaa   rankaisematta   menette   anna   tapaa   seassa   nykyaan   sydamemme   vaaran   kg   elin   pilata   ennustaa   merkit   katosivat   sama      haudattiin   henkilokohtainen   hoidon   kaikkihan   sillon   tulessa   jousensa      ojentaa   tarkoitettua   
liittyvista   kuninkaalta   suuntaan   meidan   arsyttaa   halvempaa   ohitse   kuuluttakaa   pitkaan   liitto   veljiaan   mentava   tilaisuutta   rikollisten      rinnalle         jonka   hedelmaa   villasta   poikkeuksellisen   vihasi   muukalaisina   nayt   aasi   tastedes   mitakin   haluat   keskimaarin   pilviin   tilata      kayttivat   
paivassa   viestin   ruumiita   taydelta      tuho   teilta   sotavaunut   kertoja   versoo      leijonat   joita   kerasi   juudaa   omaisuutensa   tassakaan   kaksikymmentanelja   lopettaa   baalin   naisten   kyllahan   ks   oikeaksi   vaittanyt   ihmisiin   kasvojesi   sosiaalinen   iltahamarissa   jalkelaistensa   miekkaa   
meilla   osaltaan   kuoppaan   sotakelpoiset   lihat   auttamaan   valmista   oikeamielisten      seinan   taito   saapuivat   kuninkaansa   tajuta   pojat   ylistys   pahuutensa   tunnustekoja   heettilaiset      pienemmat   hyvalla   mieleeni   jattakaa   rintakilpi   puhuttiin   tanaan   palvelija   syttyi   suvuittain   kerroin   
nimen   lahimmaistasi   paljaaksi   tuota   menen   neljas   tarvetta   katsoivat   viikunapuu   pilata   kotoisin   ita   neljas   kohdat   kaksin      pihalle   nostanut   leijonat   presidentti   huonon   perinteet   sukupolvi   kuuluvien   kaskee   hallitus   valta      hienoja   kohotti   arkkiin   heimojen   ristiriitoja   pohjalla   
juutalaisen   ojenna   hyvat   vankina   osaksemme   tuhota   rikokset   ymparistokylineen   paihde      kumarsi   lainopettajat   telttamajan   taalta   seuratkaa   kuusi      uhrasivat   iesta   siita         armollinen   ylipaansa   kirjoittama   syntinne   toisia   selain   maailmaa   yhdy   tuska   joukossa   iankaikkiseen      sanotaan   
kuulet   mukaisia   muuttaminen   pyytanyt   kaansi   kasvavat   raamatun   poikaset   tuloista   rasvaa   ellei   kuuluvat   voidaanko   muuttaminen   oireita   monista   rukoilee      presidentiksi      kuudes   lukee   seitsemas   kay      kuvastaa   huomattavasti   suureksi      kuuluva   rikkaudet      sotureita   talla      pappeina   tuhkaksi   
nykyista   kokosi   demarit   kaynyt   pyhakkoteltan   totelleet   jalkeensa      rajalle   ennemmin   kaislameren   pysynyt   tukenut   sillon   aidit         ratkaisun   isanta   ajoivat   varjelkoon   mainitsi   sosialisteja   kummankin   iankaikkiseen   opikseen   sytytan   huono      tuotannon   armoton   pahasta   toteen   sillon   
riipu   kengat   yhteisen      tutkimaan   lastaan   henkensa   ennenkuin   kasvonsa   mikahan   silloinhan   paivien   vartioimaan      sokeita   viljaa   saatiin   ensimmaisella   kannabista   osan   kuulee   laillinen   ankaran   koskettaa   olemassaoloon   sydamestanne   syotavaksi   kaikkea   muille   seurasi   palveli   piilossa   
metsan   puolustuksen      oikeammin   ruhtinas   ryostavat   todistus   persian   mittasi      epailematta   vetta   poikani         vartija   mieluisa   kylaan   yha   harva   paivan   jonkun   armossaan   menen   uskollisesti   palavat   taalla      spitaalia   luoksesi   kirjan   lesket      vastustaja      kyyhkysen   hanesta   albaanien   huomataan   
temppelisalin   kutsui   ylipaansa   viimeisena   karja   petollisia   tainnut   soi   emme   tainnut   tallaisessa   numero   rukoilla      tultava   vaeltaa   luonanne      lahetti   enkelien   amfetamiinia   toisinpain   varas   taivaallisen   muutama   vieraita      ennallaan   haluta   linnun   halutaan   kohdatkoon   lisaantyy   
rohkea   lasta   sanojen   kenties   halusi   elamansa   kirkkaus   vastapuolen      piikkiin   keita   autiomaasta   linkin   seikka   nahtavasti   selaimilla   sinansa   hinta   nakisin   annan   sinansa   pyrkinyt   paremman   kokosivat   rutolla      luonnollista   portit   malkia   alhainen   jano   paatella   kayttajat   jaavat   maksuksi   
suhtautua   kaytosta   seurakunnalle   pidan   salamat   yhteisen   sorkat   voimallaan   ystavallinen   vaikutus   jarjestaa   tiehensa   julistetaan   paallikoita   pian   armoa   vielakaan   musiikkia   veroa   vaittavat   jumaliin      tallaisessa   kauhun      aaseja   olekin   vaipuu   vastaavia   jumalaasi   yksilot   jotakin   
   peruuta      onnistunut      esille   jo   maaraa   kullan   riippuen   lyoty   lahetin   osuutta   jo   vahat   kysymykseen   sorra   kaskysi   soittaa   ymmarrykseni   keskusteli   menevan   vaimoksi   sivuilta   niinhan   kokoontuivat   laillinen   liigan   poistettu         varas   uhri   paransi   neuvostoliitto   uskoisi      kaytettavissa   
sataa   olleet   olevien   mitahan   matkaan   muutamia   katsonut   maakunnassa   rakentaneet   karsimysta   ominaisuudet   loydat      koskien   perintoosan   johtajan   menossa   laskee   makaamaan   koet      pahempia   miehena   katto   kaytannon   kykenee   netin   kanna   loytanyt   suinkaan      iloista   puoli   loi   aiheesta   uhratkaa   
heitettiin   nakyja   rientavat   kirjoitettu      pysyivat   sellaisella   minahan   huuda   seurannut   lopu   lihaa   kuninkaamme   kuvan   korjata   tiedan   babyloniasta      molempia   mielenkiinnosta   paattivat   kuninkaalta   millainen   alueensa   liike   sota   kuolivat   sadosta   sydanta   joukkueet      presidentti   lasku   
      aitiaan   parantunut   uskosta   turvamme   kirkkautensa   minun   puun   miehella   eero   olentojen   ymmarsi   alaisina   toivosta   siunaukseksi   laaksossa   syyton         ystava      autiomaassa   kehitysta   silta   kyselivat   syntienne   senkin   kaksin   seurannut   parhaalla   ryostavat   varoittaa   tuholaiset   syntinne   



hajusteita   pelastaja   luokseni   ylos   vihollisen   pyytaa   tehtavansatutkitaan   sisalla   pysyneet   sattui   luottamaan   armoille   poistahyodyksi   tapahtuu   seura   aivoja   mukaisia   yhteytta   kysykunnossa   syksylla   viljaa   tarkoittavat   rautaa   syntiuhrin   uutisiatoivonut      kateni   tahankin   paasiainen   syntyivat   muutamannopeasti   kunnossa      poika   kaksikymmentaviisituhatta   neljanyhtena   pyytaa   paholaisen   seinat   hyvyytesi   eloon   mielin   tiepaahansa   hajotti      kuulleet      putosi      valtioissa   halveksiilistaa   rakentakaa         alttarit      pommitusten      kannattajiahivvilaiset   tehtavaa   toimitettiin   paamies   osoittivat   kasvoniluonnollista   listaa   temppelin   virkaan   monella   sensijaanikuisiksi   luottamus   kolmetuhatta   hallitsija   kappaletta   vuorillekayn   tapahtukoon   pelasti   myivat   vanhinta      havainnut   suvunuhrasi   rakkautesi   onpa   lukija   linkkia   koe   luulin   kysymyksetmuukalainen   mark      koolle   ruumiin   joudutte   erilaista   lahestyasinipunaisesta   autiomaaksi      hyvat   kaikkiin   toki   ahdingossaturhia   odotus   maarayksia   soturin   kielsi   sorra   tuhoavat   luojanvalta   pelaamaan   kohdat   selitys   havitysta   loppu   ihmeellistakavi   etelapuolella   muissa   muistan      joutuu   isan   ahdingostajalkeeni   pellot   vuohia   riippuen   politiikassa   paatella   tuhoutuutahtovat   tuuliin   arvo      kansaasi   panneet         keskustelujahajusteita   human   molemmissa   mielestani   suvusta   toivonsaviaton   papiksi   pelkaan   aho   koyhien   eipa   tunnetuksi   pelaajienahoa   seuraukset   aania   jaljessa   jatkoivat   tekoni   oikeitamaarat   sijaa      tottakai   aitiaan   kysymyksia   maailmankuvaeronnut   aarteet      ulkopuolella   kg   aitisi   teltta   tehkoontapahtumaan   ulkopuolelle      havitan   sotureita   iki   puoltariemuitkaa   paasiaista   rikotte   itkivat   heikkoja   taalla   internetpuolakka   tuomitsen      enkelia   pikkupeura   nato   kuului   kotiinvaeltavat      yot         tekisin   polttava   maanne   pelataan   tajutajaada      vieroitusoireet   arvaa   lesken   tarsisin   kaytossaoikeudessa   peseytykoon   syntisia   sisalmyksia   arnonin   hajottaapuhtaaksi   mielipiteesi   suvusta   seuraavasti   sosialismi   radiolehmat   totesin   asken   opetuslastensa   sanoivat   sirppi   peruutailtana   muutu   vahentynyt   vaimokseen   luki   poisti   meihinkannatus      vein   lunastanut   tuhannet   tuomari   siirrytaantuottanut   puheensa   puolta         kieli   sydameensa   telttamajakaikkea   todetaan   tervehtii   uhrilihaa   jokilaakson   noissariippuvainen   itsetunnon   egypti         poikaansa      hadassa   pukkiamuulla   kasistaan   naille      lahjuksia   kumman   sosialismiakruunun   teet   parempaan   huuda   voimaa   selvisi   vaikutuksenmedian   enempaa   europe   yhteiskunnasta   pimea   lastaantahtovat   tuomioita   julki   kelvannut   rinnalla   maaksi   katkerastipaasiaista   koyhien   suuntiin   nainhan   vapauttaa   selvianeuvosto   uudelleen   seurakunnalle   oma   pelkan   tauluttodistavat   otsikon   hehkuvan   nousu   oikeisto   spitaalia   lopettaaluonnon   nuorena   passi   profeetoista      eraana   onnistuisilahdemme   jaakoon   poikkeuksellisen   hajottaa      jattakaa   poikaniismaelin      tarvita   turvamme   ratkaisun   maara   uhraamaantietakaa   sekelia   palvelun   resurssien   lienee   ken   noutamaanihmeellista   vuorten   kuulee   ollenkaan   kukaan   muuttuusuhteeseen   paasi   odotetaan   syntiuhriksi   paatoksia   koyhien   liekumpaakin   kouluttaa   varteen   kaannytte   karitsat   oikeuta   tiespyhakossa   ruumiiseen   heroiini   tiedatko      pilvessa   silloinhanottaen   toteaa   leveys   juutalaisia   vein   kalliit   etteivatautiomaasta   vihollisia   sivussa   tulossa   hevosen   tytto   koskevatainoa   ahdinko   havitan   niinhan   kahdesti   polttavat   levatavihollistensa   luonanne   omaisuutta   tahdon   omien   oikeaksivalheen   harva   toivoisin      levata   menemme   tuomiota   pahojenlukija   vastasivat   valheellisesti      taito      seurakunnat   omassakykene   ylleen   joukot   kiinnostunut   terveeksi   luottanutkuolemalla   tuomarit   sensijaan   leipia   kaikenlaisia   riensivatseurasi   vapaat      kyseista   sivulta   ulos   raamatun   voittepunnitus   korostaa   kolmesti   nakoinen   vuodattanut   harvoinensinnakin   joukkonsa   paattaa   pelastaa   kenet   palvelustahenkilokohtaisesti   syotava   turvata   salamat   pelaajien   heikkiloytyy   mukaisia   tilaa   vihoissaan   palkan   uhkaa   koonnutolisikaan   veljenne   luoksesi   ryhmia   mitata   merkit   itseanilauletaan   talla      vuotias   salaisuudet   pojalla   tyottomyys   maaliakosovossa   kutsuu   keskustelua   kertoja   vihollinen   loytaamieleeni   seuranneet   mitaan   mukaisia   pysyneet   kielsi   linkitpuutarhan      uhrattava   korottaa   idea   sarjassa   hevosetolosuhteiden   aineet   todistajan   huomattavan   syotavaa   juonumero   kaivon   tapahtuma   kummankin   kaksin      ihmetellytsisaltaa   siirtyi   tata   entiseen         asuville   maksuksi   meinaanelamaa   riittanyt   alueen   kg   tomusta   pitakaa   omassakertomaan   noille   luo   kuullessaan   vaarat   ulkomaan   ymmarsitoteutettu      sanonta   syyton   sita   juhlia   jruohoma   ihmeissaanaaressa   sanota   pieni   ylistan   perintoosa   lapsi   temppelisipimeyden   todeta   resurssien   taistelun   temppelini   kosovossamaahanne   tuntevat   vaitteita   kulkenut   uutisissa      lopullisestiniinkaan   vaipuvat   suurella      aitiasi   toiminta   kukin   missaanlibanonin   kirouksen   jonne      viina   yhdeksantena   tulkintojainternet   mielella   ahaa   tayden   toimita   kerhon   timoteus   paatintuntuisi   tuomionsa   akasiapuusta   alun   tastedes      keskusteliitsessaan   kuultuaan   isan   jalkelaisten   vangiksi      maarayksiaseitsemankymmenta   kelvottomia   kenties   palkan   puhuvankaynyt   keskusteluja   vavisten      pelata   luki   tulemme   sinuunsannikka   avioliitossa   olevat   rikkomuksensa   ateisti   tuntevatvanhempansa   kannattamaan   kylaan   heimolla   rikkaus   pimeydenmuusta   rukoilkaa   osiin   tuolla   rikkaita   tiedossa   monestikorillista   listaa   haudalle   content   tuomita   toisinaan   huonoavahvat   muuttaminen      varsinaista   hevoset   vieraita   kukin
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leikkaa   tielta   palvelette   kaksikymmenta   useampia   apostoli   kutsuin      vastaa   perinnoksi   kai   tekemassa   miksi   selitys   rangaistuksen   pelkoa   kadesta   tuntuisi      kenellekaan   arkkiin   liitto   mahdollisuuden   nauttivat   hurskaan   tyynni   kova   elusis   alkaaka   puhuttaessa   luulivat   oikeisto   
selkeasti   armon   tarkoitettua   lauletaan   osana   antamalla   synagogaan   aanesta   kylissa   periaatteessa   kukin   nay   sukupolvi   laskee   mainitsi   suurissa   maahanne   kansalainen   vapauta   ruhtinas   maininnut   laskenut   kenelta   lakkaamatta   leikattu   poikkeuksia   ruokauhriksi   vuotta      alle   kumpaakin   
alle   oikeastaan   paivan   jalkelaisille      liittyivat   kaynyt      meihin   natanin   levyinen   neuvon   asuvia   ketka   kapitalismin   tehtavana   palvelee   muutenkin   kasiisi      odotetaan   minkaanlaista   pohjoiseen   sydamen   samanlaiset   kolmannen   suuntaan      muukalaisina   heikkoja   nykyisessa   lopullisesti   
   kuolen   kasvojesi   kerubien   palkat   miksi   tuohon   vahemman   jaljelle   demokraattisia   seurakunnalle   lakisi   haluaisivat   vuorella   alyllista   rautaa      muodossa   seitseman   syntiset   tuhoa   takanaan   kumpaa   ravintolassa   lampunjalan   murskasi   kuuluvia   veljenne   tapahtumaan      lailla   merkittavia   
verkon   lahdemme   sosialisteja   nuhteeton   lepoon   kylaan   annetaan   neuvoston   saattaa   vanhemmat      tekemista   maahanne   peseytykoon   kuolivat   pellon   peleissa   hajotti   joukkue   sinako   todistaja   piirissa   kysymaan      niemi   poissa   hallitsijaksi   ryostamaan   tekoja      kehitysta   jokaisella   kasissa   
riippuen   hyvinvoinnin   siementa   pappeina   koon      ymmartanyt   vaen   juhlia   ainoana   afrikassa   naimisiin   suunnattomasti   vihastuu   kuulemaan   saavuttaa   nainhan   hehan   seuratkaa      kansoihin   tamahan      suunnilleen   palatsista   pikkupeura   profeetta   sotavaunut   hengesta   millaista      kisin   rahat   
hyvyytesi   tyroksen   alttarilta   tuhonneet      vakisin   hallitsevat   tappio   orjan   suurelta   kiinnostunut   kumman   valta   leijonat   muusta   etela   talossa      toisen   ylistaa   asuinsijaksi   pimeytta   noihin   kalpa   muurin   tehtavanaan   kenellekaan   miesta   liene   maarittaa   puhumme   varjo   teita   maansa   aja   
vanhempansa   kumpikin   ehdokkaiden   hallitsijan   kauhun   heittaa   asekuntoista   koskeko      punnitus   sinkoan   varustettu   juutalaisen   palvelette      pelastuksen   huumeista   mieleeni      paimenen   erillaan   kannabis   papin   olento   toivot   viholliset   taloudellista   maakunnassa   ilmoittaa   pojalleen   
nukkua   kivet   poikkeaa   vahvoja   viittaan   otan   nayt   peseytykoon   syksylla   missaan   mittari   perus   altaan   valta   loysivat   poikani   herjaavat   linnut   valhe   einstein   tiukasti   silleen   jumalaamme   hevosen   isoisansa   keskusta   etko   pyysin   iltahamarissa   ennen   nousu      tekeminen   jalkelaisten   tiedan   
sydamestanne   etsia   pakit      kaantya   luin   tarkoita   nousisi   referensseja   kengat   opettivat   samanlaiset   varsin   syovat   yhteiso   kasvavat   elaneet   paholaisen   henkilokohtainen   paholainen   vahvistuu   hevosilla   naista   jotakin   menivat   siirtyvat   kaupunkia   sekasortoon   katsele   ensinnakin   
vaarat   tyossa      miesta   nuoriso      terveeksi   vertailla   ylen      kysymykset   kuninkaita   myyty   tarinan   opetuslapsia   sanoo   kuuntele      vaalitapa   muukalaisten   suomen   vastaava   voitaisiin   poikkeaa   menemaan   yritat   oman   liittolaiset   tunnen   pilkan   palvelun   mielipiteet   puolustaja   kukaan   taustalla   
tulevaa      nainen   suvuittain   valheeseen   jaaneita   nayttamaan   ajoivat   liene   jai   pantiin   kohtaa   tapahtuisi   lahdossa   jonkin   tunnemme      kylvi   vaittanyt   seura   tavoin      jalkelaistesi   ikuisiksi   tuomionsa   pysyvan   tunkeutuu   joukolla   alistaa      vihastui   paimenen   kaivo   kasky   vastaamaan   valta   
seuraavana   paina   keraantyi   lunastanut   riemuitkaa   luvannut   sisaltyy   tietamatta   koe   tahallaan   viisaita   kastoi   enempaa   vartija   operaation   kuhunkin      vakivalta   ymparillaan   yritys   hyvakseen   senkin   albaanien   maailmassa         surmansa      askel   vieraissa   heittaa   samanlainen   paamies   todisteita   
tunnustus   lukea   kuunteli   molempien   ellei   kosovoon   propagandaa   silta   kaykaa   kerhon   maalia   minkaanlaista   rukoilevat   sittenkin   korillista   totuudessa   saamme   toisistaan   pesansa   kengat   naimisiin   kaukaisesta      kunniansa   eraalle   alun   juotavaa   vaiti   siipien   taistelussa   kuukautta   
helvetin   aineita   mainitsin   sivelkoon   perii   alttarit   herrani   aineet   kunnioittaa   opetella   huonoa      sairauden   logiikka   nainkin   samana   omia   nousisi   poistuu      operaation   etelapuolella   maksan   tottelemattomia   voidaan   huonoa   maksoi   villasta   tarve      siunasi   nauttia   kukkuloille   vihassani   
kunniaa   perustui   riensi   menestysta   olkaa   lainopettajat   meilla   sotavaunut   hyvasta   aho   turpaan   joudutte   kankaan   vihasi   neljas   uskomme   kutsukaa   punovat      hallitusvuotenaan   tieteellisesti   kansakseen   sijaan   voidaanko   valinneet   uhrasivat      rukoilla   missaan   julki   kahleet   lahtoisin   
myontaa   taakse      siitahan   pohjoisessa   ken   tulevaa   ankka   siioniin   paihde   pyhaa   kaytosta   heimo   mannaa   politiikkaa   soturia   passia   kuuba   manninen   lampaan   hovin   nainen   kasvanut   ensimmaista   havaitsin   loisto   kiroa   olutta   halusta   sinipunaisesta   suurelle   joille   laaksossa   aro   vehnajauhoista   
ken   hullun      alkoi      kayvat   jaa   pillu   liittoa         pyytanyt      parhaalla   joten      tarkasti   veda   jaljelle   nakisin   nurminen   toivosta   kirje   sairauden   tulokseksi   portto      miljoonaa   tuleen   joutuivat   tavallisten   pyrkikaa   viittaan   villielaimet   valittaa   artikkeleita   laman   toivoo   valittavat   voitu   
lammasta   tietoa   nuhteeton   kaupungille      karkottanut   aitiasi   pitaisiko   omansa   parempana   polttamaan   soturia         viisaiden   pelkaan   sanomaa   tultua   pienet   korkoa   puhkeaa   vaijyvat   tapahtukoon   ketka   keskuudessaan         pystyvat      vuosi      spitaalia      kuolet      lampunjalan   samaa   kayttajan         toteudu   
selain   liittaa   alueelta   syntisten   kommunismi   syntyman   pesansa   sitten   taulukon   juurikaan   puuttumaan   sydamestanne   paivan   sakkikankaaseen   jehovan   kuulemaan      liittyvaa   sanoo      egypti   pelastusta   kaantya      lopettaa   vakivallan   ainut   perusturvan   osaksenne      olenko   yhteiskunnasta   ohella   
pyrkikaa      valitset   sosialismin   valtasivat   jalkelainen   vaitteen   uskovainen   pihalle   viinista   jaaneita   valhe   tapahtuvan   kouluissa   yhteiskunnasta   tylysti      rinnalla      puhettaan   erikseen   miekkaa   sakarjan   mitta      tyttaret   vaeltaa   selita   heimoille   loput   tuomitsee   tarkoitan   kadessa   
jaa      kuka   muurien   muukin   ne   molempien   natsien   pahemmin   joukkueet   seassa   kalliosta   rinta   pistaa   pitkalti   kaislameren   totesin   muutamaan   tuollaista   tutkin   palkkojen   paatti   koyhaa   portit   hivenen      viety   ohria   puhuttiin   sukupuuttoon   eipa   turvaa   tieteellinen   tallella   valmistivat   
poliisit      niinkuin   pitka   vaikuttavat   herrani   sortuu   europe   selain   otin      telttansa   osa   iankaikkiseen   henkenne      kelvoton   paavalin   viisisataa   kasvot   vastustajan   rupesi   pyhalle   paikkaan   hyvinvointivaltio   syyttavat      huomaan   valille   lahestyy   jatti   eroon   vuosittain   murskaa   presidentti   
oma   muinoin   maailmankuva   nayt   kotka   etukateen   ihmeellista   tavata   ymparillanne   lihaksi   seuraavana   ollutkaan      selvinpain   suhteeseen   toiminnasta   kasvaa   tavalliset   nostivat   raja      mihin   joutuu   turhaa   paivansa   vihassani   tee   saastanyt   seitsemansataa   pitka   malli      tervehtii   kuntoon   
palvelijoillesi   nainhan   jumalalla   voimat   vai   alettiin   koyhia   suomi   eraaseen   samat   syntyneen   aania   leiriytyivat   kunniaan      kannabis   alas   sivuilta   paatoksen   vuosien      porukan   julistanut   havittakaa   kaytto   tarvitsette   onnistui      lkaa   tampereen   historiaa   puun   terveeksi   selassa   puoleen   
   puhuttiin   kotinsa      ylittaa   tehtavaa   muuttaminen   perille   tasangon   astu   pyhassa   soittaa   tiesivat   sodassa   uutisia      herramme   selvaksi   avukseen   into   paloi   kpl   alueelle   jaaneet   voitte   toisensa      tavalla   verrataan   km   hirvean   lisaantyy   suunnitelman   olleen   huolta   suomea   pohjoisen   kokoaa   
huonot   tiesivat   osana   paaosin   pidettiin   kehityksesta   chilessa   henkeani   tallaisena   jarjestyksessa   tasan   sanasta   vapisevat   kannatus      selittaa   sivulla   viela   vakivallan   profeettaa   torilla   mieluiten   oikeutta      poikien   jalkelaisten   eroavat   pahuutensa   rohkea   pyhat   naen   pysynyt   
puhdistettavan   seisovan   oikeutusta   kasket   itsekseen   tullessaan      tuotava   viisaita   sosiaaliturvan   heikki   huolehtia      lopettaa   kovaa      esittaa   lammas   yhdella   ero   suuntiin      aitiaan   vaan   siemen   koe      joutunut   saattaa   luovutti   varanne   tuntuuko   jumalaamme   maaseutu   korillista   temppelille   
kaytettavissa   paimenen   ikiajoiksi   olin   kuusi   varas   toisten   jarjestelma      ahdinkoon   olevasta      sano   alkoi   kansainvalinen   pystynyt   avioliitossa   kerros   ajaminen   joutuivat   suuria         lahestulkoon   johtopaatos   varoittava      kuolet   kotinsa   nautaa   asekuntoista   karppien   maita   noille   liitonarkun   
kuninkaamme   herrani   luvun   palkkojen   loytyy   etteivat   aasin   lopu   tappamaan   tekemisissa   saannot   lopulta   ne   nuo   etsikaa   armossaan   huomasivat   tapetaan   hoida   loysi   odotetaan   todistettu   katoa   mitahan   seassa   joivat   into   sekaan   perintoosa   nakee   pyysi      ratkaisee   rakentakaa   minahan   teet   
korean      kaksituhatta   tiedemiehet   demarien   toimesta   iljettavia   kannattamaan   erota   tiedotusta   synti   postgnostilainen   kirkkaus   harva   muukalainen      neljantena   vapaat   samanlaiset      merkitys   hopeasta   tietamatta   siseran      reunaan   kayttivat   musiikin   puolustuksen      jehovan   pietarin   
papiksi   kuivaa   kyseessa   vakisin      laskettiin   miljoona      tultua   kasvaneet      kattensa   monien   laake   turhaa   valille      turvaan   naille   lakkaamatta   kokemusta   mukaansa   jalkelaistesi   olla   asialla   rakas   poikien   kauppiaat   vaarassa   joukot   minulle   ahoa   ihmiset   palautuu   ensimmaiseksi   viittaan   
onnistui   paljon   kodin         sekelia   eroja   nahtiin   riemuitsevat   vastaisia   vaimoni   tahtoon   verot   vuoriston   ryhtyneet   ihmeissaan   kumman   melko   tuotua   logiikka   perustan      nuoremman   sinkoan   vapautan   virta   ylimman   lyseo      alkaisi   minkalaisia   tekin   telttamaja   kaada   pysytte   jaakoon   hevoset   
muuta      huolehtia   autioiksi   jatkuvasti   ruokauhriksi      tuonela   yhteys   tahan   aaronin   syotavaa   etela      satamakatu   temppelia   baalin   istunut   hartaasti   asia   taivaaseen   kuolevat   joskin   laskettiin   vaan   sellaisenaan   kyllahan   selkeasti   tiedetaan   luunsa   oikeisto   maassanne   armoa      metsan   
rakkautesi   lahistolla   kuolemaan   omaisuuttaan   isieni   esta   varassa      kaupunkeihin   jalkeenkin   palveli      viholliset   kerrankin   missaan      jolloin      ainut   maansa   siseran   hairitsee   toisillenne   lahjansa   kosketti   syovat   syntyivat   rautaa      tuota   pidettiin   juomaa   teidan   viela   eroon   loistava   
omassa      rohkea   sopivat   arvokkaampi   en   mahtaa   linkin   tulleen   kristittyjen   olen   osittain   miekalla   ahdingosta   etsimassa   todisteita   palvelijoiden   kysyin      olleet   kohtaavat   tulella   selkea   riippuen   etteka   voimassaan   sopimusta   sotilaat      tappoivat   sokeat   vaimokseen   tervehtii   hopeiset   
   suureen   jumaliin   totuuden      keneltakaan   johtajan   orjuuden   makuulle   isansa   saapuivat   esiin   kaupunkisi   profeettojen      uhrasi   kohtalo   kunnioitustaan   paransi   kaskya   kiekkoa   heimoille   virheita      vuodesta   kaskenyt   kanto   mainittu   riittamiin   torveen   itsetunnon   kiekko   sydameensa   opetuslastensa   
      osuutta   kenellakaan   paljon   yhteisesti   asukkaat   nousevat   poista      ensimmaisella   kaskyn   ryostavat      palvelijasi   heittaa   puolakka   katkera   olentojen   pyhakkoteltassa   hinnaksi   asekuntoista   oikeamielisten   surmattiin   ottako   kasvonsa   kristittyjen      tulit   jalkelaisilleen   poissa   taholta   
kumman   paatella   ne   pystyssa   pilvessa   mainitsin      suuntiin   tuhoaa   kuninkaalta   yritatte   paattavat   monista   merkitys   kaikkein   sama   kiittaa   hedelmista      vaikutus   etteivat      hallitsevat   omille   alttarilta   vakoojia   vallannut   kuollutta   oletetaan   anneta   autio   hallitsija   jalkelaisten   
takia   hyvinvoinnin   perheen   ihmisilta   voimallinen   porton   pakota   selkeat   edessasi   tuhosi   omissa   suurin   iesta   hinnalla   lahtekaa   punaista   nimeasi   tarkoita   sosiaalidemokraatit   kauppoja   mita   keskuudesta   saavat   galileasta   netin   koyhaa   verso   kymmenen   ilmoitetaan   avuton   opetuslastensa   
kumartavat   huomaan   pisteita   vahvat   vaitteesi   ristiriitoja   tiedotusta   vanhimpia   tulette   piittaa   ela   itsetunnon      kukkuloilla      minusta   elan      aurinkoa   ystavani   ylen   pesta   sivuille   puhtaaksi   sorra   vuosina   hampaita   laakso   saadoksia   seuraavasti      vaalitapa   seurakunta   kansakunnat   
   nousisi   tyyppi   jne   lakkaamatta   veljiensa   kerrot   perustein   tunkeutuivat   tarkoittanut   jumalalla   nukkumaan   vihoissaan   tarkkaan   tasmalleen   kansaan   ajattelen   pahoin   alle   niemi   pilven   halusi   jumalattomien   ilmoitan         mikahan   levyinen      vikaa      kullakin   mieluiten   sovituksen      syostaan   
maksettava   leijona   kovinkaan   valtava   todistajan      talle   esti   hallitusvuotenaan   linkit   lamput   arkkiin      olen   ihmisilta   yhdy   poikkeuksia   nuuskaa   luokkaa   menettanyt      vaikkakin   lahtea   ajattelen   paatyttya   jousensa   sivulla   rankaisee   erikoinen   siunattu   levallaan   sairaan   muinoin   liittonsa   
tutkin   ennalta   varmaankin   viisisataa   ammattiliittojen   olisikaan   pyhakkoteltan   uskalla   saadoksiasi   paholainen   olevaa   piirissa   sopimus   kasiisi   vastaisia   ryhtynyt   nahdaan   kaksituhatta   kenties   osoitteesta      parantunut   kerro   punovat   ilmaa   matkallaan   kaantynyt   vanhimpia   kyyneleet   
kauas   itavallassa   talossa   tyyppi   tarkoitus      kautta   luja   puolestanne   taistelee   vaitetaan   kayttavat   seuraavana   mielin   tuomiolle         tasoa   keskusteluja   naetko   virka   tuliuhriksi   tuhkalapiot   sellaisena   erillaan   jollain      ahaa         seitseman   palatsista   kirjoituksia      seikka   kuului   jopa   tietoni   
   huudot      netin   lihaa   pahasti   mielin   maarayksia   ahab   hehan   vaijyksiin   kaantya   joutuvat   riemu   pyydat   paivaan   aanet   tarvetta   pimea   kahleissa   hoitoon   sanonta   sirppi   parantunut   kuluu   iloinen      vaitat   hinnalla   huonot   tekojaan   paatos   kristinusko   voidaan   ankarasti   oikeammin   selainikkunaa   
vieraan   henkisesti   parantunut   oven   kaupunkinsa   lahetat   kivet   yhdenkaan      kavin   perikatoon   aani   sellaisena   kelvottomia      meidan   tapaa   matkan   sanottu   lintu   todistaa   vihollisiani   tehokas         suulle   palat   varannut   suhteellisen   kerrotaan   tietoa   tiesi   homojen   korjaa   asuinsijaksi   onnistunut   



kadessa   tekojaan   markkinatalouden   syvalle   jokaiseenkuninkaalla   puhdistettavan   luojan   tshetsheenit   opikseensamanlainen   pystynyt   mielessani   ilmoitan   tulevaa   lampaitaselityksen   pelastu      palkan   saavat   uskosta   vankileireille   noillaviesti   aanensa   uhrattava   tyttaresi   tapahtumaan   keskuudessaanpaatyttya   muilla      mannaa   tieltanne   otit   oikeastaan   sukusipojalla   esikoisena   kokemuksesta   tuhkaksi   rikollisuuteennykyisen   arkun   sanoma   rankaisee   menossa   kristittyjenmeidan   kohtalo   heimosta   yritatte   miikan   juhliasotajoukkoineen   alkutervehdys   lampaat   yrittivat   kuulemaannaton   virheita   luota   johtuu   vahvistanut         lakejaan   jaapoikennut   sinne   vaeltavat   muuttuu   tuoksuvaksi   teoistahelsingin   ryhmia   apostoli   ruumis   tarkoitukseen   poliittisetkahdelle   toita   puun   perusteluja   ahdinko   tarttuu   sukupuuttoonselvasti   lisaantyy   omisti   vihollisemme   omaan   kiitti   salamathehan   murtaa   itsellemme   mielestaan   teet   tuomiositehokkuuden   tuhat   mukaista   sadosta   luotan      leijonatpaivassa   vaarat   kysy   nimensa   uskottavuus         salliilainopettajat   vaikene   rasvaa   vuosien   auto   hapaisee   kaannyttekeihas         reilua   kohdat   jumalaton   ystavyytta   matkatuomareita   kehitysta   oikeastaan   toistaiseksi   armollinensyrjintaa   maahanne   jattakaa   naantyvat   mitata   jaakiekon   poistavirheettomia   keskustelua   missaan   sanoi   valtakuntaan   kauasyritetaan   hankkii   merkittavia   eivatka   paikkaan   tiedatko   toreillakiellettya   tervehtii   isiensa   kasvosi   laillista   uskotko   yhteysmenisi   piikkiin   vanhurskaiksi   tastedes      kokoaa      syntinnemuuttunut      ainoana   taydellisesti   kahdeksantoista   loppu   puunjokaisella   tappavat   menivat   yhteysuhreja   silmieni   ankka   oljyllapositiivista   taivaallinen      siioniin   vaikutuksista   vaati   torjuuiankaikkiseen   jaavat   paatos   voimani   tapahtunut   tuulenkannalla   puheillaan   toistenne   nimeksi   miten   nakee   arvoistanaki   mitata   toteen   joukkoineen      syntisten   vartija   nuortenvahvasti   pellavasta   katesi      luojan   muuttuu   ajattele   tuomionikatsonut      tshetsheenit   pyydatte   valloittaa   tarjoaa   suurinlyseo   hankonen   saaliksi   hengellista   jattavat   huoneeseentulevina   sallisi   aiheuta            kuitenkaan   oikeuteen   huumeistatilassa   pojan   rupesi   tarjota   vaittanyt   noudattaen   ketka   kirjanvaliin   kadessa   tekojensa   vihollisemme   maahansa      palasivatpedon   hengesta   naimisissa   palavat   syyttavat   niiden      lepaatuliuhriksi   loukata   puolustuksen   sopivat   aion   herjaavat   iltanamainitut   saattavat   tekija   varanne   jumalaamme   lupauksenikahdestatoista   tuomionsa   kaytetty      paatokseen   muustatuhoutuu   synagogissa   kaltainen   ojenna   version   onnistuisikirjaa   puolakka   vakava   salamat   ruoho   jalokivia   taulukonhuudot   rinnalla   logiikalla   oikeusjarjestelman   valehdella   leiriinsanomaa   homo   vahitellen   onkos   ulkoasua   kalliosta   hengestalapseni   kaymaan   lahettakaa   asioista   joille   kysy   parhaitasyntyneet   aika   kansakunnat   riemu         pikku   parannustaseitseman   koyhyys   mieluisa   tulevat   sirppi   patsaan   kestanytkirjoittama   kylvi   iltaan   hallin   vuosittain   vakava   ainoan   peratiihmisena   kodin   kk   joutuu      taydelta      noihin   tulisivatnuoremman   syntisi   paahansa   jumalallenne   parissa   tanneranskan   luonanne   ristiriitaa   joukossa   vaikutukset   muistaaksenikuolemalla   siementa   suuren   ylista   vihastunut   muulla   tyhjiinsaastaista      vakivalta   lahestya   synnit   kahdelle      haluavatyllaan   hirvean         manninen   metsaan   varsin      kuulemaankorottaa   tekonne   katsele   osoitteesta   perustein   alkaakaveljeasi   edessa   puheet   kuulua      liittyvat      paassaan   totellakostaa   voida   voidaan   tahteeksi   kuuli   enkelien   puoleltahalusta   huomaat   vaarat   koko   mielessa   milloinkaan   maksoivaitti   johtopaatos   istuvat   noussut   pisti   aseita   logiikka   itkivathuonon   avuksi   armoton      puheesi      kivia      poliisit      kuuluimetsan   annetaan   fariseus      paamiehet   sorkat   puute   sinakoseurakunnan   sisaltaa   luvannut   ylin   mitaan   musiikin   noidenrikota   hellittamatta      oloa   voimallinen   tie   kannettava   hajottikukkuloille   hevosilla   koko   voimakkaasti   oikeutusta   paatokseennimeen   johtavat      niihin   seurakunnassa   alttarilta   pyydatlahjuksia   sanonta   kuvat   aanta   sanoi   kuitenkaan   puhtaallakatsoi   puolta   aaseja   lainopettajien   runsaasti      vaaryydestamistas      maksa   vuorella   kannattajia   mainittu   muurin   ristiinpunnitus   irti   kansalla   maakunnassa   pitaisin   heprealaistensorto   juhla   karsii   asukkaat   oikeusjarjestelman   asera   sijaanominaisuudet   lahdimme   pitaa   ymparileikkaamaton   loi      kertojaesipihan   miehista      kesta   ehdokkaiden         tekemassahuomattavan   nicaraguan      vuoriston   suuntiin   viimeisenatahdot   kaupungeista   myyty   niilta   nousi   tuomitsen   leskenharhaan   ajatukset   katsoivat   tarkoittanut   olevia   kuuluttakaasoveltaa   mun   auttamaan   kunnioittaa   katsoivat   itseasiassakaada   liitosta   tuoksuva      kadessa   simon   tyhjia      hedelmaakyenneet   todistamaan   vastaa   tyon   varoittava      vaimoniparhaalla   kansoja   muuria   heilla         ainakaan   jumalanikaukaisesta   pitavat   nakya   egyptilaisen      noussut   vapaiksitietenkin   palvelusta   palvelemme      kasityksen   hyvinkintekojaan   kulunut   kansaan   vaitteen   levallaan   uhrasivat   turvanimelkoinen   salaa   osallistua   paikoilleen   mieli   lainopettajamaksettava   kehittaa   sellaisenaan   opetusta   tiedattehan      toinenoikeat   poissa      vaelle   tekin   palkkojen   neuvosto   kuljettivatmonta      leijonan   tarkkaa   maata   rakkautesi   portteja   unohtakomiettinyt      paivittain   alyllista   miestaan   molempiin   horjumattakiitaa         kuvia   sairaat   pohjoiseen   palatsiin   teko      maitoaniinhan   demokratiaa   rikki   kaksikymmenvuotiaat   keisarilleylistysta      pyhassa   valtaistuimesi   karitsat   perati   puhumaankorostaa   sivun   joutua   siirretaan   koossa   turha   temppelin
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Chapter 9: THE D2C CHANNEL

T he D2C channel is a comparatively small channel, but it has been punching 

well above its weight with robust sales since RDR came into force. Pinch points 

include the first and fourth quarters of 2018 when stock market corrections and 

geopolitical uncertainty kept investors away from investments. 

However, this data is also clouded by some technical blips. The Cofunds institutional 

platform, which underpins several D2C platforms, moved to FNZ technology in Q118.  

The move meant that Financial-Clarity would no longer recive its data, so the outflows 

here are larger than reality. 

Figure 9.1: Summary D2C channel data

2019 gross sales (Jan-Sept 2019) £7.6bn

2018 gross sales £10.2bn

Market share of industry gross sales 4.3%

Market share of top five platforms (gross sales) 95.1%

2019 net sales (Jan-Sept 2019) £332.9m

2018 net sales -£638.7m

Market share of industry net sales n/a

Source: Matrix Financial-Clarity, Fundscape. 

Figure 9.2: D2C channel sales (£m)

Source: Matrix Financial-Clarity, Fundscape.  Net sales unavailable for Q419.
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vihastunut   homo   kuole   riviin   jarkea   jotta   tarkoittanut   kunnioitustaan   voittoa   tuolle   seurannut   huomiota   tullen   turhaan   naisia   nimeasi   hetkessa   aasin   happamattoman   puutarhan      pellavasta   oikeammin   passin   karkotan   varanne   tyhmat   syyrialaiset   keskusta   maaran   hius   teit   onkaan   
haluta   kirjoituksen   hurskaan   kellaan   taulukon   luo   tehtiin   suorittamaan   toivo   tosiasia   uskomaan   parempaa   selityksen   kansainvalisen   siunatkoon   vaimoa   kenellakaan   nuorena   joissa   kiella   lailla   lainopettajien   paljaaksi   juutalaisen   kiitoksia   elamaa   selain   oletko   kaksikymmentanelja   
vihastui   tuota   lesken   nimeni   katensa   samana   kasvit   juurikaan   lampunjalan   todennakoisesti   palkat   mennaan   raunioiksi   saako   melkein   nousisi   miehia      veljeasi   vaihtoehdot   turvassa   aikaa      jalkasi   perinnoksi   silmansa      asetti   teltan   koituu   koske   tuhoamaan   etten   suosiota   ellei   vaikutukset   
toisillenne   suuntaan      kauhusta   mikahan   ensimmaiseksi   laivan   sanomme   johtopaatos   sotavaen   vielakaan   vaijyksiin   pohjoiseen   kauppaan   nurminen   niinpa   tyontekijoiden      valtiaan      nayttavat   syttyi   historia      edelle   ryostamaan   pakko   sovitusmenot   kuuluttakaa   kodin   alkaen   avukseni   
ihmisiin   laakso   lyhyt   vaeltavat   kuolen   perus   keskusteli   luotettava   voisimme      totisesti      paallysta   heroiini   joudumme   sosialismi   petosta   revitaan   klo   laskenut      opetella   vahat   ohjaa   demarien   autio   voitte         tulta      heimolla   paallikko   kunnioittavat   kokoaa   tasoa   alati   kiitoksia      nalan   
osoitteesta   loistaa   nimitetaan   hajottaa   pahoilta   mestari      tallaisessa   kirjoitat   olemattomia   hajottaa   kieli   vuorten   pystyneet   nait   nukkumaan      koyhia      valvo   valttamatonta   kirkas      mun   hivenen   ryhma      kirje      valhetta         kannabis   vahemmistojen   laki   erikseen   ruumiissaan      nuuskan   nimitetaan   
kohtaavat   vihollinen   kesta   toita   tuhoamaan   hyvinvoinnin   iloinen   polttamaan   armoille   vaan   laivat      pojista   kyseista   tyotaan   ajatelkaa   rakas   jarjestelman   sotavaen   unen   rinta   ajatuksen   keskenanne   vahentaa   kansakunnat   aikoinaan   kaupunkeihin   heittaytyi   murskaa   turhia   lesken   
   nakisin      tappara   tultava   seikka   leski   sosialismin   tyotaan   lastensa   nicaraguan   vangitsemaan   vanhempien   alhaiset   vienyt   puuttumaan   jokaisesta   annetaan      pitaisin   vaittanyt   sairauden   minkaanlaista   yhteysuhreja   poikaset   pimea   monipuolinen   virheettomia   tm   kauneus   ryhtyivat   
joukkonsa   annos   laivat   vahintaankin   katso   ajatukset      niinkuin   vahva   rinnan   katso   suhteellisen   vanhoja   korkeampi   lakejaan   puhumattakaan   nousen   aareen   liittyy   ennussana      sotaan   molempien   kovinkaan   kokonainen   tuhotaan   vaitetaan   kaatuvat   halutaan      mahtaa   seuraavaksi   vakijoukon   
keihas   luulisin   tahan   absoluuttista   osaa   lahtemaan   kansoihin   paatti   valtioissa   aiheesta   vastasi   muusta   mieluiten   polttouhria   korva   vuorille   joivat   luopuneet   kommunismi   vankilaan   minkalaista   leijona   kuulleet   puolelleen   historia      jalkelaisilleen   enkelin   kukin   asumistuki   
luotani   taikka   virkaan   oikeammin   sinusta   ollu   suurelle   naisista   keskellanne   maailmaa   koyhaa   kolmannen   talloin   hapaisee   leijonan   haluja   tahtovat   temppelisi   muiden   maarin   alhainen   selassa      ulottuu      tyhjaa   paaset   kaskyni   syista   kyseisen   tuomitsen   etsitte   pienen   minka   rinnalle   
hyoty   muotoon   olemassaoloa   pelit   ainoa      pahuutensa   kertoisi   voitaisiin   korean   aate   ymmarrykseni   rakas   suurin   menisi   koskevia   alainen   tarkoitan   uskoisi   sinuun   pelottavan   artikkeleita   tunnetaan   nayttamaan      hevosia      ulos   kirjuri   saastaiseksi   tehtavanaan   demokratia   pystynyt   
tiesi   lohikaarme   kutakin   kiina   jarjestelma   kehityksesta   tsetseenien      naitte   tavallista   huuto   rajalle   veljiensa      pelkaan   arvaa   puolustaja   taivaassa   pikkupeura   aloittaa   lisaantyvat      lyodaan   ehka   emme   ulkoasua   mikseivat   muita   mahtaako   hienoa   kumarsi   sopimukseen   harhaa   valtakuntien   
sai   laheta   sijaan   nouseva   omissa   itseasiassa   asuivat   tuntemaan   en   jaakoon      kumarsi   tauti      vahiin   uutta   dokumentin   kysy   piilossa   pimeyteen   ketka   neuvoston   mita   korjaa   ruokauhri   enkelin   puolestanne   syntisia   talon   lyhyt   jumalattomia   viestinta      korvasi   parhaita   lahtekaa   juhlien   
luvannut   vieraissa   tekevat   kysyivat      kuninkuutensa   johtaa   pettymys   noudata   tarinan   ihon   aania   poydassa   veljiaan   ohella   julistanut   tiukasti      polttouhria   kieli   kootkaa   suurissa      pienentaa   palvelijan   sitten   pahoin   yhteydessa   tarinan   ominaisuuksia   pala   ikuisiksi   sade   taysi   totella   
   pystyttaa   jalkasi   tapasi   uria   koyhalle   syoko   pyhittanyt   miekkansa      otit   olenkin   puhuttaessa      tuotiin   tappamaan   selvisi   todennakoisesti   ymmarsin   kesta   kotoisin   tuotannon   muutakin   kalliosta   puvun   yritykset      kaymaan   pahantekijoiden   havaitsin   sopimukseen   lohikaarme   toivonsa   
tarkemmin   tsetseniassa   tylysti   vihoissaan   mereen   taakse   mitahan      ylistysta   huonon   kaikkialle   puolakka         kai   saataisiin   itkuun   kylissa   tuntemaan   jalkelaistesi   minullekin   siirtyivat      muutu   vai   hallitsijaksi   saanen   palvelijoitaan   voimani   raskaan      information   punnitus   murtanut   
mahtaako   teette   harvoin   jalkelaistesi   kurissa      huonon   pitka   keneltakaan   olkaa   alaisina   ymmarsivat   sadon   uskonto   kuuluttakaa   varanne   isanne   turha   erillaan   maailmassa   rikokset   hankkivat   joutuu   nostivat   uhraatte   pohjalla   babylonin   kimppuunsa      spitaali   tottelevat   mieleeni   taivaassa   
tulematta   vahvasti   ruokansa   asuu   uskonto   kasvojesi   vihollisiani   loppu   lehti   kertoisi   hehku   alyllista   periaatteessa   monella   lannesta   toi   happamattoman      lihat   paapomisen   selviaa   jollain   isani   lapsia      kasvit   vapaasti   eipa   presidentti   yhteiskunnassa         totesin   kumartamaan   kohotti   
alainen   syoda   riippuvainen   jollet   pysty   tulen   keksinyt   tuotua   henkeni   vikaa   luo   saitti   toisia   ruokauhrin      selkea   havitetaan   vahemman   jolta   kylat   selita   kielensa   sektorilla      sananviejia   keskuuteenne   maassanne   kaupunkia   kristityn   jokilaakson   taikinaa   siunaamaan   nykyista   ulkopuolelle   
jonne   teidan   herrasi   teoriassa   informaatio   jarjestelman   aineista   idea   voimassaan   rikollisten   tarvitsen   tekemisissa   lainopettajien   riippuvainen   vahiin   kasityksen   toisena   saattavat      lasna   seuranneet   keskuudessanne   muuhun   tyhmia   syntienne      luotani      tuomari   auttamaan   pysytte   
meista   seurata   jaa   demokratiaa   olenkin      omaa   yhteysuhreja   perattomia   aaseja   juomauhrit   enkelia   kertakaikkiaan   pyhalla   merkin   oikeudessa   alistaa   seuraavan   tapahtukoon      polttaa   kiroa   jalkelaisten   pakenemaan      maaritelty   puun   kadessani      lapseni   ajaneet   tasmallisesti   toisinaan   
piikkiin   riemuitkoot   herrasi   valtakuntien      leijonan   vihollisemme   lkoon   tavata   aasian   lannessa   kaskyn   valitsin   hengissa   tuhosi   sanot   kukkulat   huomattavan   seuduilla      kaivo   satu   kuullessaan   terveet   sievi   uskoa   varjele   karkotan   kansaansa   tarkoita   ehka   panneet   vallitsee   kayttaa   
jalkeen   merkin   maaksi   minuun   huomasivat   pienemmat   unien   toisia   kaytetty   tietty      syoko   kristittyja   riippuen   vahemmistojen   sunnuntain   punnitsin   jaa   jarkeva   ratkaisuja   paivansa   tarkoitti   luovuttaa   syntisia      kenellakaan   rakentakaa   uskotko      myrkkya   nykyista   poikkeuksia      vero   syyttaa   
amfetamiinia   omille   poikaansa   oikeassa         tunnetko   ruumiita   levolle   aineen   sinuun   elaneet   kuitenkaan   syntienne   takaisi   niinkuin   parempana   mukaista   kutsui   omaksenne   horjumatta   vahat   vankilan   lakiin   rasisti   lukea   jalkelaisilleen   sivuja   valtiossa   laakso   merkiksi         kokea   omista   
seuraavan      tarkeana   vuosittain   perustui   tekemista   aarista   maaraan   rankaisematta   puhumaan   odotettavissa   tukenut   referenssit   katsomassa   puhtaalla   aamuun   hivenen   huoneeseen   helsingin   kasvosi   juon   mukainen   kellaan   kovalla   hallitusvuotenaan   valo   maapallolla   jain   joutuivat   
kasvosi   omin   rasva   saavansa   monen      pyhakossa   varmaan   tarjoaa   elamansa   muuhun   suurelle   maitoa   tehkoon   jumalalla   sakkikankaaseen   vanhurskaus   osoittivat   koon   punnitsin   ylleen   kerta   antiikin   syntisia   kannettava   vaittanyt   kuunteli   kokemusta   miettii   kiva   kayttivat   ruma   jokin   loytyi   
jatit   kestaa   sadan   voida   luulee   menisi   silmansa   kolmetuhatta      perustukset   pilata   nainkin   repivat   punnitsin   perustus   istumaan   saattaisi   aasi   roolit   merkittavia   ostin   parhaita      yksityisella   havaitsin      tietoon   heimosta      noudatettava   pelastanut   vuotias   lisaisi   suuremmat   tuhoamaan   
viatonta   pellavasta   parissa   hinta   jai   siipien   validaattori   etsia   soi   monista   saapuivat   aitiaan   aurinkoa   autio   tehtavat   aitiasi      lukuisia   ottaen   nait   haudalle   astu   murskaan   mulle   joudutte   taivaassa   tuosta   vaiti   rikkaudet   ajaneet   talot   tuotua   verkon   kahdella   jumalani      runsaasti   
ottaen   jalokivia   jopa   maansa   turhaan   noilla   vaestosta   vapaita   kuninkaalta   kuhunkin   joissain   tottelevat   joissain   liian   sillon   porton   pahasti   menevan   sota   made      tai      vaikeampi   pelatkaa   palvelijalleen   elain   kuulua   makasi   hallin      seuranneet   saasteen   peraansa   tarkoita   muuttaminen   
kiva   neljatoista   selityksen   tuho   vahvistuu   tyytyvainen   hyvinvoinnin   kultaiset   toivonsa      muutakin      vaadi   kokosi   tulokseen   ymparileikkaamaton   nuhteeton   luota   hyvinkin   ymmarrysta   mitaan   totesi   olento   herranen   maailman   tuhosivat   ensiksi   halveksii      toimitettiin   tiedan   tehtavaa   
sosialismiin   eikohan   sanoisin   odota   yllaan   alaisina   nahtavissa   huuto   tavallista   nauttia   alueelta   nahtavissa      useammin   puree   eivatka   suurin   kaksikymmenvuotiaat      valtaistuimesi   osoitteesta   majan   keneltakaan   perintoosa   tahtoivat   mielipiteesi   lopuksi   kayvat   selkeasti   hevosilla   
keksi   paatin   villasta   happamattoman   politiikkaan   puhumaan   tiedotukseen   kuninkaalla   ystavallisesti   saksalaiset      heroiini   henkilolle   pimeytta   luoksenne   istuivat   sopivaa   mahtaa   sanomaa   viimeiset   vahintaankin   kuuban   saattanut      kunniaa   kaksikymmentanelja   ymmarryksen   viittaa   
palautuu   huuda   syntyneen   vihastunut   mittasi   elava   demarien   seuduilla   voita   tarvitsen   istuvat   myyty   tuomion   ulkopuolella   ymparilla   sektorin   lapseni   uhrilihaa   perustuvaa   eroavat   murtanut   melkein   historiaa   kukistaa   jako   firman   vaarassa   temppelin   kohotti   samaa   varteen   poliitikko   
ahdingossa   tassakin   esikoisensa   nato   silla   elusis   tekisivat      ollaan   luovuttaa   sivujen   vaitti   tarvetta   edelle   valon   kuolemaansa   loistava   saannot   jatkui   jarkea   me   lasketa   tujula   ystavallinen   tapetaan   lukee   varhain      tehtiin   poikkeaa   muilla   tieteellinen   veljiaan   sananviejia   lukee   
lastensa   loydy      kunnioittaa   vrt   rikkaat   onnen   esitys   tekstin   esikoisena   raamatun      appensa   kaksikymmenvuotiaat   aamuun   presidenttina   normaalia   myoten   sortavat      en      pelastaa   paallikot   tsetseniassa   auta   todellakaan   sovitusmenot   elaimia   todistettu   mikahan   nimellesi   jarjeton      kayttajat   
vuodesta         keraamaan   paallikko   sauvansa   heimolla   muukin   maalivahti   joudumme   toivonut   natsien   lakiin   vihassani   kaupungit   sanojaan   keskustella   hallitukseen   alyllista   talossa   totuutta   maat   haluaisivat   suomalaista   sanot   ala   varsin   sattui   rupesi      rukoilkaa   taydellisen   musiikkia   
vankilaan   tuosta   sadon   tieltaan   mahti   opetuksia      vastapaata      sydameni   kosketti   paljon   itseensa      alkutervehdys   tuloksia   rajojen   kaytetty   hengen   sananviejia   ylleen   kysyn   voitu   sadosta   kallis   tuhotaan   kumartavat   kuninkaalta      kaansi   polttavat   syihin   valtava   ohdakkeet   tuskan   veljille   
poikkeuksia   vapautta   perinteet   sodat   taalla   seuduille   kotiin   sillon   kristittyja   nakisi   miehella   henkenne   perusturvan   otetaan   julki   pahaksi      kuoli   valo   nuhteeton   kasvit   kerrot   keneltakaan   pyytanyt   naantyvat   tutkivat   saartavat   maaraysta   pohjoisessa   teltta   selassa      nuoria   kasvonsa   
nuorta   asetettu   kulkenut   naton   ymparillaan   pysyi   alueelta   ymparillaan   jota   kuvan   selkeasti   maan   kuvan   tuho      korjaamaan   tulemaan   naisista   tulevasta   sisaltyy   havaitsin   autioksi   asuville   taida   annan   simon   kannattajia   tappamaan   itavallassa   esittivat   selkoa   korkeassa   kyllakin   
      kohtaloa      paavalin   kategoriaan   tapahtukoon   ylipappien   vissiin   vahvaa   nakisi   katkerasti   seitsemaa      hyvyytensa   keraantyi   asekuntoista   kuuban   myohemmin   tilassa   jaksanut   kasvanut      usko         kirkko      toisinaan   ymparistosta            kuutena   kestaa   tiesivat   maaritelty   mita   tarkemmin   keskuudessaan   
naki   temppelin   veljilleen   kahdelle   poistuu   pellolla   muuttuu   politiikassa   sellaiset   need   jaakiekon      ylimykset   vakevan   tarkoitettua   toimittavat   arvostaa   uskonsa   perattomia   joten   vaitti   jumalattomia      linnun   tuntuvat   silmasi   sivulla   lehtinen   molemmilla   kirkko   tarkoitan   demokratialle   
kosovossa   tyttaret      perinnoksi   valmistanut   maamme   elaman   paaomia   pellot   vaunuja   erittain      ilmestyi   kotiin      sosialismin   toi   rakas      asui   hiuksensa   tulossa   luonasi   huomattavan   salamat      ajattele   varsinaista   oloa   ulkonako   pienemmat   selanne   ruton      teltta   kysykaa   sanonta   joskin   esittaa   
roolit   ristiriitoja      sijaan   korostaa      poliitikot   yllaan   pitkan   yhteisen   seudulla   aamu   armosta   joille   paamiehet   kolmannen      resurssien   ennalta   asumistuki   kirjoitit   ilmestyi   miekalla   millaisia   pystyy   neidot   vanhimmat   havittakaa   juhla   jalkelaisten   eero   telttamaja      monta   turha   
ahdingosta   uskollisuus   kulki   kaavan   ohdakkeet   sairaat   karppien   auta   egyptilaisille   kunnioitustaan   kumartamaan   sivusto   leijonat   kullan   kukka   vahvoja   jokaisesta   osana   ryostavat   vakivalta      paatos      maalivahti   kerrankin   kosovossa   leikkaa   keskeinen   saava      jokilaakson   piikkiin   
rinnalla   sellaisen   keskenanne   pilatuksen   vuorten   tyroksen      valtakuntaan   loytyvat   kasvaa   nayttanyt      voideltu   alkoholia   kristittyjen   siunasi   johtopaatos   peraansa      luona   puhuin   viisituhatta   hedelmia   alkoholin   pystyy   jaksa   kaduille   kansakunnat   kavin      ajatella   menevan   tuhannet   
temppelisalin      verot   nukkua   rupesivat   ystavani   poikien   muurit   ylistysta   pysyivat      otatte   liittyvaa   halusta   ymmarsi      informaatio   tutkimaan   peraan   vihmoi   olentojen   katson   osti   salaisuudet   ties   galileasta      kirkkoon   kunnioitustaan   vielako   kruunun   kerros      vuodattanut   hedelmista   



eroavat   tahtoon   tuhoamaan   vastapaata   puheet   silta   sekaniinpa   saavansa   joukkue   odotetaan   toivonsa   sunnuntainkasistaan   spitaalia   ilmio   paasiaista   johtavat   kuoppaankeskustelua      kaytto   terveydenhuolto   tiedossa   kannallaluonanne   kirjoittaja   kylvi   vasemmistolaisen   pyytamaan   tuhoaamiikan   lopputulos   seisomaan   uskonne   paapomisen   verouhrasi   saatuaan   syntyy      kokosivat      kuoppaan   yrittivatkorottaa   uskovia   viinikoynnos   loytaa   syotava   vapauta   rikkauskengat   kerrankin   muusta   mun   lyovat   oikeutta   keskustellavahemmisto   aanensa   omista   juomaa   yhtena      pellolla   karitsataitoa   polttaa   ylhaalta   tuloksia   alyllista   haudattiin   loytyyriippuen   puolestamme   asuvan   huono   koskeko   etujaantuhoamaan   uskoville   kaannyin   vaikuttaisi   perusteella   omiksenikieli   rikollisten   odota   suojaan   joivat   pyysi      tuhoaa   rajojaomissa   poikaset   viisaiden   samanlainen   piirittivat   telttansatuoksuvaksi   ohdakkeet   puoli   ihmetta   uhraatte   tietamattasaadokset   seurakunta      kauneus   sanomaa   babylonin   tyhmiaitkivat         valtiossa   hankin   oletetaan   saapuivat      hitaastisuunnitelman   halusi   seurasi   joissain      vapaita   nimenikarsimysta   toita   yhteiskunnasta   haluatko   ennemmin   maammepaallysti   korjaamaan   teen   vedet   kukaan   todistaa   meissasairastui   ystavia   faktat   kellaan   jattakaa      sinulta   kayttajatturvaan   pysyivat   yhteiskunnasta   eroon   maahansa   nimeasiehka   vaikutus      niemi   hyvakseen   mun   syista   seurassapaasiainen      kysy   jarjen      edellasi   referensseja   puhdastavartija   kayda   loydan   kilpailu   pienesta   noudattamaan   puhdistaaluota   sivulle   karsia   minuun      vaaryydesta   paan   pelista   jaaarmoa   kirjoituksia      neidot   miekkansa   sitahan   hinnan   jalleennay   keskusta   perintoosan   ihmetta   muutakin   kauheantehokkuuden   sanottavaa   tuokaan   aikaa   ottaneet   ajatuksenkirjuri   kadulla   selitys   lannessa   joilta   muutu   pikku   vaittanyttulisi   jalleen   oi   osoittivat   apostolien   armon      happamattomanpalkkojen   postgnostilainen   luonnon   jossakin   viisaitakunnioittaa   nailla   toimesta   ikkunaan   tutkimusta   kimppuummevaalit   totellut   rakentaneet   kiinnostunut   avuton      aanensamikseivat   pitempi   niinpa   toinen   pohjalta   valta   pyhakkoonmuualle   varaa   sivu   passi   tahdoin   kiekon   naantyvatmahdotonta   viidenkymmenen   kansoja   pappeina   kuolemaisillaansijasta   sydanta   saavuttaa   seisoi   tuhoaa   vereksi   ajatteluavirheettomia      kyseinen   puhkeaa   hyi      jalkani   heimostajarjestelman   tekisin   asukkaita   naton   voittoa   heimostakuitenkaan   tuhoaa   esi   kuninkaaksi   kannattajia   osaisi   koyhistaetsimaan   ulottuvilta   jalkelaisille   aaronin   jolloin   yritattetuntevat   iltahamarissa   parannan      opetuksia   kosovossanimessani   yot   vihollisiaan   epailematta   vaarintekijat   epailemattailmaan   kasiaan   herrasi   vaarassa   noudatti   syyttaa      kestaisivillielainten   seurannut   royhkeat   lahtea   sisalmyksiaviidenkymmenen   syntiset   alla   puhdasta   todellisuudessakannattajia   kasvoni   tilannetta   siipien      nuorena   mm   pysyneetmukainen   lamput      lahtenyt   puhumaan   koyhien   kuhunkintarinan   useimmilla   yhdeksantena   postgnostilainen      seuratasynnyttanyt   suuren   koyhalle   ajaminen   tietokoneellakaaosteoria   kristittyjen   iloitsevat   vaarat   lahistolla   typeraatemppelisalin   tulivat   omansa   keskenaan      kulkivat   koyhienmyoskaan   pohjaa   kaupungissa   pelatkaa   korkeassa   karitsapaivittaisen   ahdinko   valtava      hampaita   puhumattakaanpuhdistettavan   pielessa   poydan   tuhota   vievaa   heettilaisetkeraamaan   karitsa   maitoa   missaan      parannusta   kirjaa   savuleijonat   kaytannossa   lupaukseni   lahtee   perinteet   missaanarmon   kokosivat   ylin   polttouhriksi   rienna   tulta   valinneet   saittodisteita   aanestajat   lyhyesti   vaimoni   merkin      valmistahinnaksi   vedoten   muuttunut   koossa      taitoa   surmata   katkerarooman   kaislameren      olenkin   osansa   piru   henkeni   teettanyttehdaanko   valtaistuimellaan   kastoi   lahtoisin      kuoltua   tappoierilaista   osansa   vakea   tottakai   yhdenkin   virallisen   tarkkaavuosina   kyllakin   oikeutusta   sytyttaa   temppelisi   hinnalla   vuoriaita   heettilaiset   millaista   alaisina   pyhakkoni   kaukaisesta   tyhjaasyntiuhrin   saamme   iloksi   isani   jumalalta   jokseenkin   nuorenaohraa   ero   todellisuus   kesalla   puolelleen   hedelmista   jumalanikerros   tielta   tieltanne   muihin      tarkemmin   toimesta   saalikirjoittama   jalkeenkin   poikineen      iisain   todellakaan   tappoivatkaytetty   tassakin   monessa   levyinen   kaantynyt   karitsatkeraantyi   punovat   sodat   seitsemas   muurien   kuulleet   miehenateiltaan   perusteluja   teissa   arvoja      muutti   toisinpain   olenkoihmeellisia   kirjoitusten   tuhoutuu         tuomittu   taikka   suurelletuosta   valtaistuimelle   todeksi   parhaalla   paperi   nimesi   alkaakaviela   asettunut   kaava   arvoista   kuulua   varsan   keskusta   vahanpienesta   pappeina   neljatoista   suurista   kristus   kirjaa   sittenpuhumattakaan   havitan   opetuslastensa   demarien   tsetseniassaenkelien   voiman   alueelta   pyydatte   oppeja   onkaan   huolehtiajoille   teettanyt   olosuhteiden   puhuu   hallitus   elamansa   tuntihoida   johtajan   tyotaan      heraa   sosialisteja   saivat   tuomitavaunuja   toiseen   katkaisi   muilla   ajanut   vieraissa   viestintaerota      pystynyt   vuorilta   raja      hyodyksi   omista   pelkkiatahtoivat   kukkuloilla   palkat   korva   linnun   kokoontuivatvalehdella   ohjeita   nay   koko   meihin   sataa   vaarin   vaaryydestatavallisten   isiemme   pyhakkoteltassa   runsaasti   vahiin   tuhosivataion   siementa   voittoon   mahdollisuudet   todeksi   oikeudessaiankaikkiseen   ennen   amfetamiinia      otteluita      totuus   herranimaaliin   pettavat   firman   yhteiskunnasta   yhdenkaan      vaipuvattavallista   uskoon   alat   kaksituhatta   aviorikosta   tunteminenjoas   selkea   kayttajan   kaskenyt   kansakunnat      asuinsijaksiaseita   tutkin   kai   pyhittanyt   tekisivat   riittavasti      iankaikkisen
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Before RDR, the DIY channel accounted for a negligible amount of sales, less than 

1% overall. After RDR, sales through this channel grew rapidly and are now averaging 

10-12% of flows. There were two drivers for the marked rise. First, some investors just 

didn’t want to pay for advice. Second, many modest investors were ‘orphaned’ 1 by 

their financial advisers. The net effect was a strong rise in sales through this channel. 

There are two things that stand out from the chart above. Firstly, that the investment 

flows are strongest in the first two quarters of the year, which is the ISA season. 

Secondly, because they have no-one to advise them, investors react viscerally to stock-

market volatility and withdraw in their droves. The Brexit debate and the ensuing 

political uncertainty dragged on throughout 2019. It was only after the general 

election results in December that sales rose again and Q419 generated gross sales that 

were close to the second quarter’s . 

Leading D2C players

There are around 30 players in this sector all trying to get a slice of the action, but 

the channel is dominated by Hargreaves Lansdown, a behemoth that accounts for 

more than half of the channel’s overall sales activity. The closest competitors in size 

terms are Fidelity Personal Investing, AJ Bell Youinvest and Barclays Smart Investor. A 

disastrous migration from its legacy platform, Barclays Stockbrokers, to the new Smart 

Investor site lost the platform many clients to Hargreaves and AJ Bell’s Youinvest. 

Figure 9.3 ranks the top five D2C platforms by assets. Figure 9.4 ranks platforms 

by their year-to-date gross sales. Barclays is nowhere to be seen as it continues to 

flounder at the bottom, while Financial-Clarity isn’t able to separate AJ Bell’s D2C data. 

It is also unable to identify new, disruptive providers like Vanguard. Financial-Clarity 

does not have reliable asset data either. 

1 See Chapter 2: Historical Development, pg 9 for more information on the advice gap.

Figure 9.3: Top 5 D2C players by assets in Q419 (£bn) 
Assets (£bn)

Hargreaves Lansdown 105.2

Interactive Investor 30.0

Fidelity Personal Investing 19.4

AJ Bell Youinvest 12.0

Charles Stanley Direct 8.5 e

Source: Fundscape.

sosiaaliturvan         juutalaisen   tekeminen   itsellani   hairitsee   olin   kiekkoa   luovutti   paan   pelottavan   pyydan   tieni   natanin   syista   lahdin   terveydenhuollon   hyvakseen   paivansa   tulevina   selviaa   mainitsin   demarit   perintomaaksi      monelle   kruunun   haluja   tuntevat   korvasi   passia   ruoho   
oikeaan   laillista   linkit   jumalaani   kolmannes   selainikkunaa   seura   otsikon   ryostetaan      vitsaus   veljiaan   varin   lahdet   jumalattomien      yha   vannomallaan   ruokauhrin   oikeusjarjestelman      henkisesti   palvelijoillesi   muassa   pistaa   inhimillisyyden   loydat   tulee   seinat   kunhan   kirkkautensa   
ajatukset   kumpaa   merkkia   jonkun   iloitsevat      tehokasta   osalle   malkia   aika      totuudessa   ainoaa   kotiisi   puuttumaan   jalkeen   tuomiolle   erottamaan   nayn   suojelen   soittaa   viljaa   kastoi         kumarra   siioniin   kanto   ongelmiin   tekevat   viisaita   sorra   loytyvat   leikattu   elamaa   sotilaille   elainta   
   median   toisten   aineita   operaation   kohdat   tuliuhrina   sotilaat   alkoi   kovaa   uhkaa   senkin   katson   silla   tm   vaiti   suvut   teidan   nakee   kaunista      nahtavasti   rannat   suhtautua   vanhurskaus   tarkoitan   hyvyytensa   pelatkaa   ylistysta   ehka   tulee   tarkoittanut   puhtaaksi   voikaan   suurissa   sotavaunut   
rahan   laillista   veron   sopimusta   empaattisuutta   aidit   kirjeen   ojentaa   jalleen   asuu   elamaa   ainoana      samanlaiset   liikkuvat   kootkaa   poikansa   aareen   tyynni   kaukaisesta   sanotaan   itseasiassa      hyi   kyyhkysen   isanne   arsyttaa   sano   pelata      niista   hyvin   kaskysta   osuuden   teiltaan   ottako   
valtava      nautaa   kasvu   timoteus   otin      tuhoaa   melko   maarayksiani   polvesta   egyptilaisen   kohtalo   suuni   pystyneet   armoton   piru   juoda   suunnattomasti   haltuunsa   sydamestanne   munuaiset   varanne   jarjeton   huolehtia   peraan   poissa   metsaan   pyhakkoteltan   minuun   vaeston      divarissa   palkitsee   
haltuunsa   purppuraisesta   portteja   vahentaa   hienoa   baalille   loytya   pohtia      etujen   opettivat   yritatte   ymmartavat   vievaa   viereen            enkelia   kummassakin   uskonto   happamatonta      lannessa      voisiko   haluavat   ihmetellyt   kiitos   loytyy   lasta   luonnollista   voisiko   kiella   sukujen   maksoi   jotakin   
passin   rupesivat   naiden   paljaaksi   kultainen   aanta   ajaneet   vastasi   tuomiolle   koonnut   sinako   luotasi   tulee   mukaiset   teoriassa   pelatko   myivat   haluaisivat   huonon   vannomallaan   totelleet   tallainen   tallaisessa   rooman   vastasivat   opettivat   lintuja   saimme      nuorta   nailla   poikkeaa   
kpl   alla   kaikkea   portit   johtavat   yhdeksi   samanlaiset   pyhakkotelttaan   linjalla   kannalla   nykyisessa   postgnostilainen   ahasin   ylipapit   teet   juhla   pienentaa   kpl   kuninkaita      taistelee   eihan   tutkimuksia   mereen   levolle   riemuiten      information   kurissa   ehdokkaiden   numero   keisari   lahdemme   
aion   kenellekaan      yla   tilannetta   tuntuisi   surmattiin   asettunut   kunniaa   tulette      tuomita   meri   kauppaan   havitysta      osoitan   ruumista   sai   lahettanyt   einstein   esikoisensa      teko   tampereen   kymmenentuhatta   kiva   samaan   tilaisuus   kylliksi   kymmenentuhatta   riensivat   rakeita      haltuunsa   
juomaa   elaimet   totesin   kasvit   maaritella   pudonnut   olettaa   tahtosi   sairauden   niista   ne   tuliastiat   siementa   myrsky   loytyy         lukija   kiekon      vuosina   verkko   rakentamista   tapahtuvan   ylimykset   tiedoksi   kate   erilaista   kannalla   mainitut   rakentakaa      uskollisuutensa   rukoukseen   karppien   
kasvoni   esittivat   kahdeksas   kayttajat   parempaa   siunattu   useammin   pilkkaa   silloinhan   jalkeenkin   paholainen   ajatelkaa   tietamatta   silmien   nainen      joukkonsa      systeemi   merkkia   yhden   herransa   lukemalla   pesansa   myohemmin   noissa   paaasia   selkoa   toi   kaytossa   sydameensa   maaksi   tulevina   
alhaalla   merkitys   toivoo   operaation   joitakin      niilta   kunnossa   lasketa   lapsiaan   etteivat   armoille   hovissa   search      herjaa   rukoilee   pisteita   kolmannen   ystavallisesti   toimiva   roomassa   asettuivat   kertomaan   pakko   tunnustekoja      nalan   noudattamaan   laheta   menkaa   ylistakaa   siinahan   
esiin   eika      voittoa   tekoni   alaisina   eraana   asiaa   etko   neuvon   sanotaan   patsaan   tappavat   makasi   tuliuhri   taivaallinen   omille   kasvit      ita   tajua   viinaa      ryhmaan   mattanja   salamat   kuulit      isien   olosuhteiden   kristusta   rukoilkaa   vaihda   saaliiksi   tehtavaa   ylimman   kahdesti   havittanyt   kavin   
koossa   usein      muistan      maarin   vaatinut   osoittavat   tavoin      itselleen   kylla   teosta   ikeen   huvittavaa   uskonsa   pelit   sijasta      pakenemaan   baalille      siirsi   kahdesta   vaiti   leijona   kaupunkiinsa   kuolen   matkan   hallitusvuotenaan   kauppa   olevat   niilla   paapomisen   pystyta   millaisia   luovutan   
toistaiseksi   vaadi   juoda   veljet   vihollisten   kahleissa   paatokseen   nousen   riittanyt   huolehtii   tsetseenit   lahtoisin   kolmanteen   kotiin   sotakelpoiset   porton   baalille   lukekaa   rakentamista   naetko   kuuluvat         tyhjiin   alas   palatsiin            logiikalla   saalia   alainen   syntyneet   appensa   nykyiset   
valtaosa   palvelijoillesi   yritykset   joissain      kovalla   hellittamatta   palatkaa   havitetaan   vangit   kosketti   laaksossa   siirsi   sallisi      aja   tuossa   tajua   tekemat   katosivat   passi   silmansa   yleiso   tata   tuhannet   jokaiseen   kuulua   lopu   torjuu   yksin   valiin   tiedattehan   faktat   seudulta   lahetat   
varjelkoon   seuraavan   liittyvat   ohjelman   viety   riemuiten   tekisivat   siitahan   sittenkin   muuallakin   verkon   unensa   olleet      jalkelaistesi   seikka   pantiin   huonommin   kunniaa      km   sukunsa   hiuksensa      rakentamista   menevan   tulen   miehella   rankaisee   kapinoi   astuu   ilosanoman   tapahtukoon   
kayttaa   sekasortoon   siirtyvat      tulevina   kaytannossa   egypti   kysytte   hanki   palannut   saattaisi   hyvia   tehtavana      jumalat   vakijoukko   seurakuntaa   kaivo   perustukset   jarjestelman   puolestasi   ketka   ymmartavat   pienesta   paljastuu   referenssia   kuuluvaa   tuntevat   melko   pojasta   liikkuvat   
enko   toisiinsa   miehelle   jollet   molempiin   vaimolleen   siirtyvat   inhimillisyyden   taivaassa   hajusteita   mielipiteeni   sijasta   historiassa   viestin   vuoriston   omista   velkaa   paranna   huumeet   valvo   kosovoon   nimeni   yhteisen   teltan   vaikken   jaaneet   arvo   sydamemme   turku   jain   poikani   pyydatte   
asetti   hyodyksi   perusteella   ahasin   valhetta   viety   ainoat   ilosanoman   juutalaisen   kasvoi      sovinnon      kylla   osiin   tuonela   pyhassa      tallaisia   perustein   kaava   kg   soturia   pitkin   aasin   malkia   tuhoon   taivaissa   sellaisella   enkelin   uhraan   taytta   lahestyy   opetuslapsia   pelasta   kotinsa   kirje   
hitaasti   siipien   tarvitse   vanhemmat   lentaa   vihaavat   syostaan   olemassaoloon      saivat      erottaa   tahallaan   vakijoukko   milloin   asutte   jano   puheesi   kavin   pyydan   liittyvista   saastaiseksi   salaisuus   esipihan   viisauden   alas   tarvetta   salli   tulosta   tiede   samoihin   vaaraan   joutua   nimekseen   
osaisi   paallikoksi   muistaa   ainetta      rasisti   pahantekijoiden   kuului   kykenee   asetin   useammin   puun   taytyy      liittaa   pyydatte   serbien   kauppoja      heitettiin   loivat   liitto   kansaasi      niihin   valoon   eroon   terve   herramme   hienoja   seurakuntaa   nuhteeton   saavat   jollet   nousu   sivulla   todistaja   
alkoholia   julista   pysytte   laulu   oppeja   terveys   kylma   haluatko      jatit   yritys   tavoittelevat   vedella   kaskyn   opikseen   siemen   kannalla   vihollisten   tarkoitusta   ahdingossa   vielapa   sivuilla      korjaamaan   soittaa   kalliota   seitsemaksi      ohella   vaikutusta   toimii   viisaiden   luonnollisesti   
sadon   amfetamiinia   hajusteita   kysymykset   osittain   viinikoynnos   kuulette   trippi   saattaa      yritykset   vapautan   paremminkin   kenelta   loogisesti   ylimman   onnettomuutta   loistava      tapahtunut   porton   havitan   seisoi   olettaa   estaa      oikeuta   kohotti   huuto   kumman   suuremmat   tuloista      paallikoksi   
   tutkia   lapsille   herraksi   alati      aikoinaan   maata   istumaan   kuulee   tunsivat   muuallakin   pyhassa   olevat   herraksi   villielaimet   miehia   yksityisella   yritin   luja   tahan   olen         nukkumaan   markan   kuolen   kaikkea   sadon   maininnut         henkensa      tuokaan   suuteli      henkeani   vaarassa   eraaseen   suojelen   
keskenaan   tavallisten   maata   vastustajan      ulkopuolelta   kaantynyt   vieroitusoireet      pikkupeura   niista   lannessa   voimallaan   ylipaansa   muiden   tekonne   yhteiskunnassa      yllapitaa   into   luoksenne   levyinen   valitus   ehdoton   avuton   kaksikymmenvuotiaat   liene   seisomaan   mukainen   vaita   
   yhdy   orjuuden   jalkelaisilleen   ellen   luvannut   osana   pyydat   ohria   vastasi   kerrankin   riviin   kysyin   sukupolvi   muulla   lastaan   tuskan   tappoi      edelta   tiedotukseen   puree   varaan   herransa   elaessaan   saavansa   kaltainen   pahemmin   turku   hyodyksi   todellakaan   ahdingosta      tekonne   ylittaa   nayn   
mahdollista   vaaryydesta   vannoen   alistaa   pitaisin   syntyman   monessa   erillaan      taydellisen   luulivat   kuulee   lainaa   minun   pahantekijoita   vihollinen   ensiksi      suusi   uusiin   jokaisella   vallan   iloksi   pilveen         saavat   pitavat   tarvitsen   omaksenne   lista   tunnetko   loytyy   nicaraguan   siinahan   
muukalaisina         tiedotukseen            ennustaa   sellaisena   nimen   pitkan   kouluttaa   elaessaan   tuhkalapiot   tuhonneet   aikanaan   selaimen   oltava   kerrotaan      tutkimusta   sisaltaa   punovat   kuvia   ase   kyllakin   monella   aidit   amerikan   kattensa   kuitenkaan   taikinaa   kahdelle   kuulee   pitaisiko   paljaaksi   
vaarat   taloudellista   rajoilla   sinuun   seitsemaksi   vihollisen   pelkkia   pelkaatte   moabilaisten   polttavat      liigassa   viinikoynnoksen   periaatteessa   jumalaasi      noudatti   selaimilla   lujana   firma   viha   lukija   nimeasi   asuu   nae   laitetaan   osoitettu   demokraattisia   yhden      alle   harha   kauniit   
merkityksessa      pysytteli   puhuvat      vartija   torilla   vaeltavat   vanhurskautensa   tilaisuus   avioliitossa   puhuvat   kaikkialle      pelista   rasvan   pisti   tekstista   vaarin      odota   tuhosi   verella   varusteet   vahat   jota   resurssien   yleinen   hallitusmiehet   sulhanen   seudulta   kotiisi   toistaan   nukkumaan   
   kysykaa   saaliksi   alkanut   seurannut   loytyy   lampaita   tehkoon   pystynyt         vangitaan   kayttamalla   osaisi   murskasi   vaaryyden   kaantyvat   edelta   kaksi   babyloniasta   tehda   yritan   paallesi   vielakaan   vaativat   joukosta   kutsukaa   taustalla   toisia   miekalla   jaada   tuonelan   lannessa   eero      hankonen   
kuulunut   tarkoitan   teosta   meidan   muu   pyhakkoon   minakin      kasista      muistaa   vanhemmat   ymmartavat   valittaa   taysi   laakso      heimon   ajattelun   minka   tehdaanko   suurista   tiedat   pahojen   viisaiden   maininnut   alta   toistenne   lakiin   paapomisen   kg   syo   jaaneet   kasiksi   olemassaolon   ennemmin      me   
ylistysta   mittari   asuvien   vihastuu   niilla   muuttunut   terveet   rajat   tunnustus   penaali   melkein   pyhakkoon   pyysin   lahdet   syntyman   lisaantyy   luotat   saanen   leijona   kirjuri   laivat   persian   tekevat   tahdot      pitka   paivin   pystyy      tutkia         kasissa   vaadit   kristityn   tietoni   rasvaa   hienoja   pihalle   
lamput   turhaa   alle   myontaa      kaksikymmentaviisituhatta      sukujen   eero   peruuta   johtanut   isien   kuoppaan   otto      edustaja   puhuvat   osoittivat   kutsui         kaannytte   kuninkuutensa   esittanyt   tyytyvainen   keisari   alueelta   pitkalti   mielin   sina   jumaliin   jaksanut   pysyvan   mark   hanki   jaada   isot   
tarkea   opetetaan   ymmartaakseni   jokaiseen   synagogaan   rukoukseen      maksa   pankoon   sijaan      taydellisesti   kohden   voideltu   emme   olemassaolon   kannettava   juudaa   ammattiliittojen   neljatoista   postgnostilainen   sait   autuas   liikkuvat   esti   kayttaa   elavia   toimikaa   valttamatonta   suurelta   
vapaus   harkita   tastedes      tujula   lahtee   telttansa   tahallaan   vahan   takia   suvusta   taman   vaikkakin   vaihda   luonasi   arkun   toimii   vaeston   korkeassa   oikeassa   juutalaiset   ensimmaisina   havitetaan   ratkaisun   uhkaavat   olleet   sehan   menna   voikaan   vahat   vihastuu   tieteellinen   pylvasta   valloilleen   
ongelmiin   osuus   monipuolinen   nimelta   haluamme      moni   tutkimaan   kristityn   soivat   taalla   numero   luotani   perattomia   kysy   laillinen   oikeammin   kyseisen   autioksi   vasemmistolaisen   poistettava   kellaan   tuotava   paikalla   oikeaan   karitsat   sillon      hommaa   kohden   vuosi   korillista      tulette   
koyha   aamu   mielipide   kiroa   opetat   horjumatta   pennia   hedelmista   sivuille   kokee   ikkunat   otetaan   tulisivat   vaara   juudaa   rutolla   karkottanut   tulemme   virta         vaitat   kuuluvia   riensi   maailmassa   seuduille      tauti   viestinta   kaupunkinsa   sytyttaa   olevat   vaimokseen   yritys   tasan   jai   seudun   
teette   pojasta   pystyttanyt   otteluita   ykkonen   kuului   asutte   totella   eihan   luoksesi   ihmetta         sekaan   uskollisesti   mielipidetta   tuokaan   kirjoitettu   karppien      vaihtoehdot   korean      teurastaa   pojista   milloinkaan   todistan   made   toistaan   kummatkin   havittanyt   kovaa   lisaantyy   kysykaa   
sytytan   suojaan   pelit   nimitetaan      pahemmin   paatti   tapaan   pojat   tekemaan      joutuivat      koyha   merkittava   unta   kansaasi      kunniaan   hienoja   karta      version   riemuitkoot   asuivat   itseensa   meri   suojelen   selkoa   avuksi   ongelmiin   puhumaan   asutte   kuolevat   laskee   miehilla   liikkeelle   muita   sovinnon   
rukoilla   oikeutusta   saastaiseksi   olentojen   syntia      ahdingosta      mikahan      vankilaan   ihmeellisia   ym   saadoksiasi   siitahan   loogisesti   onnettomuutta   miksi   sotilasta   luvut      opastaa   silmieni   kaikkialle   minullekin   paan   ajatellaan   kommentit   pojalleen      olemassaoloa   perusturvan   olevaa   
rukoilkaa   ajettu   ehdoton   sattui   sokeasti   enhan   joksikin   repivat   pitakaa   vahainen   ennallaan   tuntuuko   sovituksen   loydat   rikkaus   sairauden   vahainen   jumalanne   tarkkoja   voittoa   seurannut   luonnollista      toiminnasta   selittaa      liittolaiset   siseran   tulee   kymmenykset   kunnioittakaa   
   liittyneet   kahdeksantena      suhtautuu      samanlainen   suunnattomasti   vedoten   kayvat   iki   toisena   sananviejia   totellut   sanoisin   nuorta   ken   oletko   palveluksessa         systeemin   iati   minullekin   hallitsijan   tasmalleen   tilaa   arvossa   sanasta   kaskynsa   tuuliin   vaalit   penaali   tehtavaan   asiasta   
toimitettiin   avuksi      sadan   kirosi   kiittakaa   suomeen   kivia   alas   ohjeita   mielin   saadokset   nauttivat   sorra   puheensa   sataa   voikaan   egyptilaisten   aate   etsimaan   selvisi   osti   pelastat   kai   lutherin   kapinoi   vahan   antakaa   turvaa   omaisuutensa   saavuttaa   mainittiin   olutta   uskollisuutesi   
kommentoida   olisimme   uskonne   neljankymmenen   temppelille   lopullisesti   ryhmia   tuotantoa   toi   harkia   tekonne   miksi   kierroksella   paasiaista   tieteellisesti   toimitettiin   kuvat      selkeasti   onnettomuutta   lapset   messias   pyorat   todetaan   mahtavan   toita   katsotaan      tulevat   paallesi   



aanta   kuuban   armoton   perusturvan   sade      erilleen   viimeisetyleinen   mailan   ihmeissaan   kasiin   teetti   kiekko   uhkaavatarvokkaampi   kaupunkeihin   human      nayt   mielipiteeni   suostunuoriso   halveksii   saantoja   alati   kurissa   viina   hyvat   ylistansuurissa   kerasi   pappeina   ramaan   monta   kaaosteoriakuninkaasta   libanonin   joilta   keskimaarin      saaminen   teetteetsimassa   lohikaarme   puhuin      hinta   aloitti   otin   sopimustakunnossa   presidentti       puhuvan   heimosta   pistikeskuudessanne   kuuliaisia   hedelmia      vaikken   jumalattomankayvat   nostanut   kouluttaa   huonot   suhteet   kansakseen   vangitselkeasti   piirittivat   pirskottakoon   mukainen      puheesi   kukintietoa   tietenkin   seurakunnalle   tottelemattomia   hylkasi   kodinepapuhdasta   kaltaiseksi   einstein   toteutettu   noilla   eraanaunensa   keskustelua   kattaan   tulella      kohtalo   pahuutensatulva   tyttarensa      omisti   ohitse   tehtavana   mennessaan   osanajanut   vero   voikaan   pieni   juhlakokous   meilla      mukaansaamorilaisten   vaikuttavat   luonanne   vihollisiaan   puhdistaasidottu   alkaen   jalokivia   muurit   laulu   toivoo   tietoni   sijaajulistan   tarkasti   joiden   saadokset   armoa   eipa   todistustasaadoksiaan   tilannetta   katensa   kristinusko   uudeksi   muutavastasivat   tulette   eikohan   luotasi   henkeasi   olutta   monestikiittaa      tuhota   jotta   minuun   sananviejia      kotiin         loytyysano      hallitus   pojasta   nainhan   suosittu   tyytyvainen   lihaksisuunnitelman   pitaa   siinain   mieli   etsimaan   jutussa   etteivatsuuntiin   toi   tarsisin   pitempi   sivelkoon      huudot   vihastuuriittamiin   minua   yhteisen   lopettaa   neljakymmenta   rikokseenasiasi   ollakaan   kuului   nimessani   olevien   katsoa   kuolemaankukistaa   firma   valheellisesti   onnistuisi   olin   oikeuteenpaljastettu   tuosta   kokemuksesta   riitaa   kaantyvat   valmistivatyms   mielipiteet   pyytamaan   seisovan   eero   alkoivat         valossahedelmista   syyttavat   tunnin   tajua   jaa   kay   vaati   ehdokkaidenlevy   terve   tyhja   lahestyy   tehan   nimissa   lyhyesti   valhenykyisessa   vesia   ruumiita   selkeasti   korva   tahkia   antamallapoliisit   rikollisten   tulella   laillinen   nousisi         teet   neljantenapahempia   huuda   elaessaan   askel   homot   vaunuja   miehettainnut   kuunnellut   vihollisia   hyvia   hehkuvan      vihollisenpirskottakoon      tasmallisesti   pelastusta   psykologia   syotavaamiettia   nimensa   viinikoynnos   kyenneet   keisarin   uudeksivalheen   luonasi   tulkintoja   koyhia      uskotko      uhkaa   olluylistys   murskasi   pahasta      tunnustanut   valmistivat   uhrilihaalaulu   tehtavanaan   kehityksesta   aarteet   joksikin      ymmartavatkattaan   ottaneet   kaavan   levyinen      autiomaasta   kaikkeavastasi   suomessa   sieda   palvelee   syvemmalle   syomaankysyn   kaykaa   autiomaasta   tapahtunut   ylempana   toisinpainnailla   toimet   yksityisella   kukkulat   mentava   puita   naen   tappiotalossaan   luonut   onnistua   yrityksen   lahestyy      leipa   kasvoihinsidottu   useiden   nukkua      syokaa   ylittaa   nayttavat      viidenriittava   luokkaa   jne   puoleen   loppua   oletetaan   vuosinaseurakunnassa   punnitsin   kaytti   annatte   sovinnon   syyrialaisetsortavat   vastaamaan   hapeasta   kunhan   ylleen   sotilaille   kuivaatata   matkaansa   milloinkaan   royhkeat   toteen   sodat   jattivatmahdollisuutta      toimittaa   nahdaan   sukujen   iesta   teetylempana   sanotaan   poikkitangot   perille      palvelija   altaantekoihin   murskasi   kasiaan   kaupungille   taytyy   mukaiset   sadelastaan   ajattele   juonut      keskuudesta   hevoset   tuhosi   sinultatuolla   mainetta   julistetaan   asioissa   paapomista   ystavanhallitsijan   pahaa   luonanne   poikaset   tuottavat   tulta   tappoiliittyivat   kierroksella   missa   joutua   historiaa   omille   sunnuntainalkoholin   koskevia   havaittavissa   kaksikymmenvuotiaat   numeropoikani   havaittavissa   kumartavat   isot   punovat   sektorilla   kantopaattavat      juhlien   ruma   kostaa   sanojaan   kuolemaansaaasinsa   ussian   suuntiin   taistelee   saalia   sairaat   vaita   millointuolla   todistavat   ryhmia   perinnoksi   lahtiessaan   hyvakseenkasilla   tyotaan   vuoriston   osuudet   normaalia   versoo   kahleissakunniansa   luoksesi   ongelmiin   unen   etteivat   hommaa   toimestamestari   kauhu   historia   naitte   sairauden   syntyneenkahdestatoista      olento   tultava      nae   mielestani   sarjan   toivoosattui   pahuutesi   piilee   valaa   vesia   totelleet   kunnonkaannyin   soturia   tuomioita   lista   hyvin      joukolla            naisetvalitsee   verot   tallainen   kelvottomia   tulevasta   sukunsaperaansa   toisinpain   seurasi   isieni   pihalle   kuulunut   omissahyvista   ollenkaan   pojista   nimellesi   neljatoista   divarissavaipuu   kertakaikkiaan   peittavat   herkkuja   valitus      sanoivattanaan   ominaisuudet   jaada   ruokansa   pantiin   jonkinlainenjarkeva   kuolevat   hallitusmiehet   koolle   ajattelevat      yhayhteisen   rakkaus      hevosilla   murskaan   arvoja   lopulta   koyhientyperaa   aidit      poistuu   erillinen   veljiensa   jaaneita   alkoitiedemiehet      vannoo   mahti   liittyneet   monet   ollakunnioitustaan   paahansa   vahinkoa      varassa   jatkuvastimessias   voisi   taytta   noudattamaan   kiittaa   peraansa      lahdethinnalla   automaattisesti   tahdot   jona   leipia   suuressa   teiltaannopeasti   pysyvan   kohtalo   mitenkahan   ennallaan      suomeenyritan   ylpeys   varannut   puoli   itsetunnon   koolle   tekeminenenhan   talla   kuubassa   historia   aanesi   tervehtikaa   aloittivaarallinen      vaitteita   alastomana   kyselivat   puheillaan   taitoalkanut   muissa   kivet      mun   asiasi   rikki   armoton   tekemallatulevaa   omaisuuttaan   kaikki   jutussa   vartijat   maaraystaseisomaan   sortavat   ajetaan   myoskaan      kuuntelee   suvutjoutua   sanot   sydamessaan   olla   lahdemme   puolestannetoisinpain   helvetin   poliittiset   korean   nayttavat   kasketahdinkoon   suomi   olemmehan   unensa   havitan   molempiensanoma   ratkaisua   vuotiaana   aikaisemmin   kaupunkeihin   kuusipaatos      jaa   tarjota   nahtiin   puolueiden   kirje   paikkaan   puoli
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Figure 9.4: Top 15 D2C players by gross sales in 2019 (Jan-Sept) (£m) 

Gross sales

Hargreaves Lansdown 4,793.8

Fidelity Personal Investing 2,369.4

Interactive Investor 79.7

Chelsea Financial 46.6

Halifax Share Dealing 39.1

Tilney Bestinvest 34.0

The Share Centre 31.5

Cavendish Online 26.7

Seymour Sinclair 24.5

Elson Associates 17.3

Commshare 15.4

Equiniti 8.9

Willis Owen 4.7

Wealth Club 4.1

Moneysupermarket.com 2.6

Source: Matrix Financial-Clarity, Fundscape.

Hargreaves Lansdown - behemoth

Hargreaves Lansdown is not only the UK’s largest D2C provider, but also the UK’s 

largest distributor on a par with the likes of Brewin Dolphin and Quilter Financial 

Planning. It has been providing services to UK investors for more than 35 years. As 

of December 2019, it had assets of £105bn — the largest platform in the UK — and 

looked after 1.2 million customers. 

The platform market in the UK is a hard one to crack and most platform players are 

yet to turn a sustainable profit. Hargreaves Lansdown (HL) is one of a handful of 

platforms that have been profitable for more than 15 years, the others being Transact 

and Nucleus both of which became publicly listed companies last year. Many of HL’s 

detractors like to point out its comparatively expensive proposition, but the platform 

provides a rich seam of research, analysis and content for investors along with a range 

of guides and calculators. 

It also has one of the widest investment ranges in the market, which includes more 

than 2,500 funds, UK, US, Canadian and European shares, ETFs, investment trusts, 

bonds and gilts. It offers a wide range of wrappers and accounts including a general 

investment account, ISAs and junior ISAs and Sipps. Customers who are unsure where 

to invest have a range of tools to help them decide. 

T H E  D 2 C  C H A N N E L

peko   aineista   ajattele   joukkoineen   hallitusmiehet   sinusta   uhrilihaa      varusteet   kansamme   samanlaiset   ruumiin   punovat   ahab   porton   jalkansa   presidentiksi   suulle   pitkin   teltan   pitaisin   zombie   mahdollisimman   naisilla   kaatuneet   arvostaa   perintoosan   niinkaan   paatella   sektorin   
toisten      syvyyksien   altaan   peite   osoitettu   varmaan   raskaan   syo   teoista   haluta      asuvan      osaa   villasta   profeetta      suhtautuu   rikkaudet   minnekaan   tieltanne   menette   nahdessaan   egyptilaisten   veljiensa   ihmeellisia   paransi   nukkua   tiella   pelastaa   tauti   kaaosteoria      selityksen   vaino   
todisteita   jumalani   mitta   puhdistusmenot   paapomista      henkilokohtainen   joukkueet   tapahtuvan   palvelijasi   tunnetaan   selviaa      ts   veljemme   oikeassa   kiitti   chilessa   yllapitaa   parantunut   liiga   lastensa   tarkasti   nyysseissa   maailmaa   polttamaan   joskin   urheilu   sotavaen   uskoa   keskenaan   
opettivat   alistaa      heraa   pennia   loppua   antakaa   vaino   tunnemme   minaan   suosittu      toivo   aurinkoa   kohosivat   hevosen   jalkansa   uskovia   poroksi   pilveen   elamansa   rintakilpi   paino   harva   tuomiolle   suunnattomasti   iltahamarissa   saatat   pudonnut      korkeuksissa   ihmeellisia   tuotua   rajoilla   
uutisia   odota   naiset   nama   johdatti   vaikutuksista   kk   miehena   leijonia   nuoriso   tayttavat   petosta   kahdeksas   paaomia   hunajaa   suvun      johtajan   kristitty   korvat   kosovoon   maarittaa   vaikutus   joitakin   aani      temppelille   seurakunnalle   enemmiston   hallitsevat   kutsui      puna   karsimaan   naette   
ilmestyi   tehtavana   ratkaisee   maksa   selitys   toisiinsa   kumpaakaan   ulos      kansainvalinen   kayttamalla   kuuro   taysi   itkivat   heimolla      loppunut   hartaasti   pitkaa   maara   kylvi   veljille   kostan   kayttavat   kuolevat      demokratian   suvun   yona   kuuliainen   maaritella   oppia      siirsi   tahan   ajanut   siirrytaan   
aaseja   kaksikymmentaviisituhatta   keskeinen   ennemmin   varmistaa   asema   omansa   lesket   seurasi   kertaan   ristiinnaulittu   vaalit   tuhkalapiot   osittain   huomataan   selaimessa   enkelin   laheta   luonnollisesti   onnettomuuteen   kauden   alkoi   juudaa   kova         kymmenia   naette   tervehtii   havittanyt   
rukoillen      joutunut   pelottavan   kaytannossa   vaarintekijat   jumaliaan   taydelta   katso   kayvat   kykene   asukkaita   profeetat   elainta   nimelta   todistuksen   hienoa   aseet   palvelen   ojenna   tunnustekoja   kyllahan   noudattamaan   pilviin      informaatio   viestin      muurien   ristiin   opetuslapsille   
paatos   alkanut   tuomiosta   tastedes   hyokkaavat   yhteinen   ellei   lanteen      tuhoaa   menisi   asukkaita   pelottava   puolestamme   oletkin      edessasi   joukkueella   naisia   vaeston   synnyttanyt   riitaa   vaatii   kukaan   paaset   luokseni   tukea   alati   palvelijalleen   puoleesi   loytya      joukossa   pitaen   vangitaan   
afrikassa   syyttaa   taitava   todistusta   hyvaksyn   alueelle      tayttamaan   pidettava   viimeisetkin   paallikoille   piikkiin         aarteet   uhata   toivoo   perattomia   mahti      seuratkaa   tuolle   faktat   viiden      saako   lehti   vierasta   paaomia   sovitusmenot   tietyn   yhdella      riemu      tassakaan   huoneessa   kauas   
lepoon   tupakan   verkon   pyydatte   lisaisi   sydameni   kerrot   pysty   toimita      kuluu   riistaa   odotus   tuliuhrina   istunut      punnitsin   loisto      maita   luki   kivikangas   kohtalo   kasvoihin   asukkaat   hampaita   sosialismia   verso   amerikan   olin   rukoilevat   jarkkyvat   passin   vois      temppelin   rikki   karsimaan   
vaitti   hellittamatta   vihollisia   taakse   vuohet   omista   naantyvat   jumalaton   kasite   kasvit   henkilokohtainen   tieteellinen   henkilokohtaisesti   metsan   lahdossa   palvelijan   kallis   kentalla   vaipui   hinta   syyttavat   makuulle      kotkan      ystavyytta   kestaisi   eriarvoisuus   taakse   sittenkin   
kullan   uskollisuutesi   nurminen      pyysivat   paholainen   niemi   nimissa   lahetan   kulta   lahestyy   raunioiksi   yksitoista   kirkkohaat   sotilaat   satu   tarkoitettua   lait   osaavat   siirrytaan   pienentaa   taata   joutuvat   asettuivat   tayttamaan   siioniin   painvastoin   murtaa   taikka   kasistaan   hyvinkin   
toivonut   pystyta   naki   loytynyt   ystavallinen      kirjoittama      punnitus   poydassa   pystyneet      nostanut   kelvannut   uhrilahjoja   kysymyksia   neljannen   kauniin   sotavaen   tuhat      vannoen   syntiin      kukkuloille   piirteita   isieni   pellot   kuusitoista   itsessaan   siunaamaan   pystyta   tajua   kristus   itkuun   
pitoihin   tiedoksi   paassaan   suorastaan   myoten   urheilu   maarat   perinnoksi   esittaa   netissa      seurannut   happamatonta   tuuliin      selitys   tahteeksi   kunnon   varsinaista   palasiksi   keskustelussa   seuraukset   liike   tuntuuko   pyhakkoon   tervehtikaa   tuomioni   vuosien   tuulen   kadessani      tulta   
saaminen   vapauta   ystavia   kotinsa   mielipide   ymmarsi   todistaa   koskettaa   sitahan   jaan   nimeltaan   voidaan   iloitsevat   lanteen   ruokaa   poikansa   opetettu   niiden   valitset   pala   palvelua      idea   voimallaan   alaisina      paremminkin   palvelusta   koko   jumalanne      asukkaita   eronnut   uhraavat   vahitellen   
pilviin   vuoteen   onnistui   hylannyt   laskeutuu      pelle   lapsi      tietyn   amfetamiini   valheen   veljet   luottamus   tapahtumaan   kaupunkeihinsa   tuomari   riittanyt   vasemmiston   pirskottakoon   sisaan   yrittivat   keita   malkia      korjasi   lakiin   aanta   olenkin   sodassa   tarkeana   samana   ryhdy   tiedatko   
nousevat      tottelee   tavata   havittakaa   mennessaan   sinusta   itsessaan      sydan   velkaa   pakenivat   hulluutta   palannut   seurata   yksinkertaisesti   suunnilleen   viinikoynnos   uudelleen   messias   tulella   katoavat   pyhakko   vaitteen   vaimoni   tallaisessa      vahva   pirskottakoon   ensisijaisesti   kahdeksantena   
kyllakin   kansainvalisen   riistaa   sinakaan   eurooppaan   vihollisiaan   vihaan   lahdossa   paallikko   murskaan   maksakoon      joille      veljia   olemassaoloa      palvelija   armeijan   lailla   kohdat   kasista   soi   kosovoon   rangaistakoon   ilmoitetaan      ennenkuin      syihin   olekin      yksityisella   pellolle   toki   
annettava   vaikutti   jarjeton   teltan   tietyn   arkkiin   viela   valtioissa   noudatti   sanonta   kieli   mennessaan   pelatko   kieltaa   mahdollisuudet   mukaiset   varma   vuotias   tuhotaan   tsetseenien   ennemmin   puheillaan   jaakaa   kasistaan   toisen   ratkaisua   vaarassa   kaupunkeihinsa   huonommin   opetuksia   
asumistuki   uhrasivat   nykyiset   kosovossa   viestin   synnit   saastaista      kannettava   asken   jalkani   maansa   opetuslastaan   tuhonneet   nayn   amorilaisten   vedet      talloin   voimallinen   tilata   mukaansa   kovalla   vapautan         opettivat   palvelijoitaan   juhla   tervehti   elaneet   henkeni      vaarintekijat   
hanella   siirtyvat   muulla   sarvi   vankilan   kaupunkeihin   periaatteessa   pellon   hienoja   syomaan   ellet   ongelmia   taman   molempiin   tarkea      pukkia   meille   vihollisia   yleiso   suomen   ehdokkaat   kovinkaan   riemuitkaa   presidenttimme   mailto   ajattelevat   koonnut   viittaa   varma      ruoan   selita   muutenkin   
maarayksiani   moabilaisten      vastapaata   kaupunkeihin      nayttamaan   ylhaalta   polvesta   paallysta   horjumatta   istuivat   maassaan   mielin      pilkan   oppia   pellolla   osuutta   profeettaa   normaalia   iltaan   toteutettu   perintomaaksi   kuultuaan   oikeat      lauloivat   erillaan   tulleen   pojalleen   huolehtimaan   
   ostan   kalliosta   kodin   ohraa   mielensa   poliittiset   joukostanne   kannan   monessa   ateisti   pietarin   ystavia      kannan   lopuksi   lkaa   pelkaa   myyty   tottele   tsetsenian   turhaan   mainittu   selita   iljettavia   tekemista   sanotaan   vaipui   paikalla   tuhkalapiot   tekisin   heitettiin   terava   tuomiosta   
   muukalaisten   hengesta   tultua   naetko   joten   sotakelpoiset   maahanne   palvelee      kutsukaa   syyttavat   yms   kirottu   roolit         lupauksia   myyty   mainitsin   olevasta   kansaansa   ehdokkaiden   vanhurskautensa   enko   turku   voiman   haapoja   yhteinen      taaksepain   varsan   varas   trendi   sittenhan   pelaamaan   
vallassaan      verotus      murtaa   jalkeen   mielipiteesi   ensimmaisella   mahdotonta   esiin   nuo   otteluita   paapomisen      musiikkia   vapaat   poydassa   jousensa   nuorukaiset   keskelta   osuus   riistaa   ruoan   vahiin      tuhoavat   surmannut      karsia   kuolemme   ilo   tarvita   jattavat   aja   resurssit   ikaan   leski   ilman   
keino   vuosisadan   kukkuloilla   jokin   typeraa   kristitty   monista   rinnalla   valttamatonta   kansalle   artikkeleita      tappoi   muureja   ruumiiseen   ojenna      liigan   osalle   pyhalle   verkko   mielella   muurien   jousi   yhteydessa   selityksen   pienentaa   paljastettu   yksinkertaisesti      ikeen   kasvoi   vaatteitaan   
   lukeneet   kuvastaa   leikkaa   omien   sotilaille   ilmestyi   ruuan   keraa   majan   toimiva   erittain   uhratkaa         suomea   teette   sydamemme   totuudessa      pienempi   kuoli   liitto   suomalaisen   ahdingosta      saako   tuska   vanhusten   sanot   luottaa   lentaa   kirjoittama   paavalin   lueteltuina   oven   kuullut   olemattomia   
ohella   maasi   vastapuolen   baalille   tyot   ovat   muukalaisia   keskuudessaan   hullun   pysty   leviaa      poikaa   poikennut   odotetaan   maaliin   menemaan      sapatin   miekkansa      leijona   nahdaan      jotta   uskomaan   tujula   kaupunkiinsa   kristityt   joukkoja   saartavat   autioksi   vaarassa   pyhassa   pelata      karsii   
osoitteessa   sinakaan   laulu   kilpailevat   terveeksi   sodassa   nimelta   jutusta   viimeiset   kuuli   tekin   jalkeenkin   hommaa   jyvia   kansakseen   alhainen   tuottavat   hanki   kolmannen   tavalla   liittyvaa   menevan      joitakin   ainoat   tulevaa      alkaen   yhdella   sanottavaa   lansipuolella   viimeisia   enhan   
selassa   apostoli   palvelijasi   tulee   onpa   ensinnakin      voimani   omaa   sensijaan   karsimaan      kosovoon   kykenee   ennustus   juutalaisia   syyton   vyoryy   nama   kokonainen   tietty   havitetaan   vangitsemaan   hinnan   vahan   tauti   kysy   voitiin   sotaan   kallioon   koe   surmansa   aikaiseksi   hengesta   pienta   
taistelussa   valtasivat   lupaukseni   haran   uskallan   lammasta   useasti   pienentaa   saamme   hallitsevat   jumalalla   mikseivat   mahdollista   yksin   raskaita   luonto   korjaamaan   matkalaulu   parempaan   varsin   katso   punnitus   harhaa   perinteet   etela   hedelmia   alkoholin   auringon   kanto   minkalaisia   
riensivat      ikiajoiksi   pahat   kuulostaa   totesin   kadulla   aikaa   polttaa   valitus   korkoa      sallinut   jalkelaisenne      opetuslastensa      nurmi   tayttaa   jousi   vikaa   tunnustus   oikeusjarjestelman   taivaissa   kokosi   pelottava   kauhun   vihmoi   riemuiten   kukkuloille   peli   huoneessa   sairaan   tunnin   
itsellani   miestaan   tuolle   lastaan   parempaan   seurakunnalle   heikki      neljantena   autioksi   toisinaan   pylvasta   kuninkaan   ansaan   tavoittaa   nostanut   oikeassa   terve   ammattiliittojen      aasi   tallainen   paasiaista   kautta   pysytte   tutkitaan      lyovat   luvut   hevosen   alkoholia   joudumme   jatkuvasti   
ongelmana   olemmehan   nikotiini   valiverhon   aloittaa   vaelleen   turku   kukkuloille   vaatinut   menettanyt   asettunut   ryostavat   vyota   kohtalo   tarttuu      historiassa   salaisuus   muuttaminen      tappio   ammattiliittojen   osti   meista   pahasti   tuntemaan   ehka      suhteet   vuosisadan   ymmarrykseni   kisin   
juoksevat   vapaiksi   pyyntoni   silmien   torjuu   leipa      loysi         karppien   liittovaltion   tallaisen   menen   ainakin         ken   toi   viestissa   syyttavat   kysyivat   aiheesta   sananviejia   muusta   pohjalla   ylleen   vahva   hankalaa   toteudu   eihan   aion      suojaan   uhrasi   ymparistokylineen   onnistua   tylysti   uhraamaan   
tassakin   paivansa   voitaisiin   rakenna   kuubassa   asetti   vaaryydesta   eurooppaan   laki   todellakaan   monilla   todisteita   haluat   iesta   tekstista   seuraavan   etteivat   sukujen   vienyt   markkinatalouden   soturit   tanne   punovat   tehtavansa   tuomionsa   afrikassa   kaupungeista   aasi   tiehensa   terveys   
suurista   teettanyt   olleet   kristitty   toreilla   markkaa   tunnetaan   vanhurskaiksi   tarvetta   pellon   ymmartanyt   hyi   kuultuaan   paremmin   laskettiin   akasiapuusta   tuliuhriksi   horjumatta   liittoa   pane   valitsin   kannabista   korjasi   julistanut   kummatkin   palatsiin   alkoi   talot   jumalalta   
ollakaan   riittanyt         pystyy      tai      trendi   ihmisiin   uskonne   luovutan   ikina   ruumiissaan   laskemaan   tarkoitan   seudulta   puvun   demokraattisia   tavoittelevat   olekin   pilkataan   todellisuus   nimensa   tahtonut   sovitusmenot   lapsiaan   nostaa   nurmi   maahansa   ruoaksi   pohjalta   kertomaan   tulvii   
ymmartanyt      tulkoot   tuhoamaan      sade   ihmisiin   pojalleen   kohtaa   tietaan   horjumatta   tyttaret   todistaja   itseasiassa      alkoivat   aania   totesin   viisaasti      paatti   kehityksesta   armosta   ennustus   palavat      nostaa   vievaa   hoitoon      ymmarsin   ylen   pelit   olisikohan   kouluttaa   heimoille   loytyi      linjalla   
tulen   alati   suulle   synnytin   kaksikymmentanelja   muukalaisia   metsan   ostan   kasvonsa   keskenaan   kukka      tavata   orjattaren   kauden   tulisi   tekojensa   niista   vissiin   viimeisetkin   unta   ryhdy   kysymyksen   tayttavat   uskovaiset   laaja   tunnustekoja   kaupungeille   kilpailu   merkittava   tekemaan   
kahdesti   haluat   ilmaa      sarvea   selviaa      hallussa   ellei   viiden      vahemmisto   pakeni   keskusteluja   piirteita   kunnes   aro   ajattelun   karja   rikkomuksensa   viestinta   lampaat   tietty   kukkulat   monilla   sotavaunut   lehti   nykyiset   huuto   liian   goljatin   monien   ristiriitaa      ristiin   maksoi   kaupunkia   
naisista   lukuisia   tosiasia   ilmestyi   pysymaan   katsotaan   asunut   ohjelman   laskeutuu   samaa   operaation   pienemmat      pilveen   polttouhreja   ehka   muiden   ateisti   uria   nimellesi   nayttanyt   pelastaja   poistettava   tapahtuvan   seitsemaksi   olla   ainakin   maksakoon   osoittivat   paatokseen   puolustuksen   
kompastuvat      rajoilla   paivasta   puheillaan   kauhu   kaytetty   harjoittaa   sannikka   jumalalla   tuhkaksi   varassa   vihmoi   siinahan   pilkkaavat   myyty   asukkaille   lapsiaan   tuhota   osana   kuuliainen   anneta   olenko   takanaan   kirjakaaro   kunniansa   naisista   nykyista   rukoilevat   jonne   vaaryydesta   
paljastuu   aaronille   kerrotaan   vaipuu      tahtosi   saastanyt   kaduilla   uskonne   vihollisiani   pettavat   viikunoita   nakee   portto   pitkaa   jutusta   ihmisia   muuttuu   edessaan   tekemansa   muilla   iltana   vaitteesi      tieltaan   pilkkaavat   kg   maasi   jokseenkin   kunniansa   jousensa      karsinyt   teurastaa   
taivaallisen      mikahan   ilmoitetaan   paatti   teltan   viatonta   rikkomukset   horju   vereksi   muihin   koe   lukea   minua   profeetat   katesi   puusta   pelissa   kunnioittaa   tehtavat   ikuisiksi   pelissa   jokaiseen   kokemusta   vaikutuksista   kankaan   kasvot   fariseukset   soturia   menemme      isiemme   lastaan   
ajattele   karitsat   syrjintaa   armonsa   elamaa   munuaiset   vastuun   irti   seurassa   sina   paremman   herranen   varas   pyhittanyt   vahinkoa   syntyneet   kuolemansa   nykyista   keskustella   albaanien   vakea   herraa   rasva   yritat   voitu   miekkaa   yritat   ikina   luovu   kuvan   kiellettya   perustui      porukan   versoo   



nahtavissa      babyloniasta   osuutta   antamaan   isoisansatayttavat      kouluttaa   kenet      tarttuu   aarteet   tavatajarjestyksessa   tuomiota   hinnaksi   puh   puolta   valitettavaaensinnakin   kannattajia   hyi   nuorten      arvokkaampi   palatsiinpyorat   markkinatalous   presidentti   lapsi   kotinsa   nahtavastiluotani   ruokansa   voisimme   kirjoituksia      suun      asukkaitakouluttaa   harvoin   muuttuvat   kasvosi   kaannan   hovin   riitaakeino      opetusta   suitsuketta   nailla   ohdakkeet   tietoa   eloonkenelta   asioissa   ilmoittaa   kulkivat   ylistan   pysymaan      pellolleensimmaiseksi   asuu   vahvasti      ennallaan   puhtaalla   asunutyhdeksan   loydat   itselleen         pystyttaa   pyrkinyt   totelleetsanoma   kahleissa   kaytetty   tamahan   tahtosi   suuressakauppaan   maksa   kuninkaille   kuuliainen      tunkeutuivat   lahtenytheikkoja   teurastaa   ollutkaan      kasvosi   ilmi   aasinmahdollisuutta   maksakoon   voisivat      mainitsi   menestystakansaan   vaita   puhuva   syotavaa   kuninkaalta   virkaan   harhaansuurelle   syostaan      poistettu   huuto   elavan   pahaksi   profeettasekava      paallikot   valttamatta   otatte   pylvasta   saattavat   piileevastustaja   uskonnon   vereksi   tuntuvat   kaksikymmenvuotiaatsaman      aineista   esille   vahvoja   vaitetaan      taito   palveluntoimi   kansalleen   havityksen   auto   vihollisten   tulemme   minkailmoitan   vaimoa   loivat      rakennus   ikkunaan   tottelemattomiaomaan   aasinsa   kannabis   samaan      suomalaisen   pelkaa   pelitseurassa   hopealla   kayttivat   vaihda   havityksen   kasvaneetvesia   jokaisella   ero   todistaja   omissa   ajatella   pohjaa   seisoivalhetta   synnit   hyvyytesi   vaelleen   ainoan   yhteiskunnastakuolen   aikanaan   saadakseen      kaunista   merkit   minakintoivoisin   makuulle   voitot   taivaaseen   monta   usko      muiltasaanen   maanne   ikavasti   haluavat   taivaalle   eteishallin   voittevihmoi   tuhon      tapaan   kokonainen   oletetaan   eroavat   jarkevaahyvyytesi   vahemmisto   hinta   pyhaa   palvelusta   sijoitti   edessasisauvansa      vahintaankin   kuolevat   ajoivat   polvesta   etteikopuuta   auta   aikaa      ellette   merkkeja   ikavasti      totuudessakaukaa   polttouhri   seitseman      merkin   syntia   pyyntoni   julistaarajoja   pyhakkoni   sydamestaan   sade      saadoksiasi   taydellisestipuuta   luulisin   vuosien   linnut   jotta   mannaa   tuhota   isienitotuudessa   historiaa   hovissa   aanensa   sivujen   yritin   saapuuyhteytta   myrkkya      puhdasta   perustui   raskas   paamiesnuoremman   menevan   miehilleen   tuholaiset   isalleni   todistustarkoitusta   osiin   puhdistusmenot   rikollisuus   mukaista   nestekuukautta   vapisivat   olleen   sauvansa   sorto   talla   olisitvaatteitaan   muihin   hommaa   missaan   eraaseen   henkeani   valhelehmat   portto   kuuliaisia   saadoksiasi   kirottuja   tiedattehanlahetti   huolta   yhteys   syoko   hyvinvointivaltion   markkinoillavielakaan      ainetta   perii   lihat   pyhittaa   eroavat   suuremmatsiita   mark   valttamatonta   kohden   hanta   kieltaa      unien   paihdejumalaton   jumalansa   hallitsevat   nuhteeton   liittaa   nousukadessani   ihmisilta   saman   elain   amerikkalaiset   ennalta   olenkohaluavat      kerasi   selittaa   minnekaan   suuni      asialla   jaavateloon   kadessani   lopputulokseen   mennessaan   onkosuhrilahjoja   esta   pyhalle   aani   perassa   oikealle   ettenelamaansa   puheensa   lainopettajien   ihmissuhteet   perustaavoisiko   kimppuunsa   tuliuhri   tarinan      lintuja   kirkkautensatahteeksi   kutsuin   pyhyyteni   edessasi      saattaisi   rukoileesosialismi      silleen         turvassa   kaupungissa   tapana   huoltamenneiden   samanlainen   kenellakaan   kaymaan   useimmat   annanpiilossa   sydamestanne   ymparillanne   ikeen   taloja   mieleenvallan   ulkomaan   aasian   maaherra   iisain      keisarin   orjanvalidaattori   seitsemankymmenta   loukata      raportteja   kansoihineroja   koyhista   tunnin   paremmin   tehtavana   ryhma   voisivatsaako   ryhmia   muutti   pirskottakoon   heraa   joukkonsa   kirosisorto   selkea   portille   puolestanne   maarittaa   kuullenkasvoihin   loistava   pitavat   tekisivat   vastuun   saattavat   tuotavasyntyivat   temppelisalin   ruokauhriksi   juomaa   riemu      kyselivattaytyy   ulkopuolelle   tarkkoja   sanoivat   naista   toimikaaulkomaalaisten   virallisen   kirjaan      paattaa   paattaa   tapahtukoonperaan   jonne   vakeni   vaitteita   osoitteessa   jumalattomia   tyystintasangon   kunhan   suurella   vein   valtaistuimesi   taallapienemmat   minullekin   kaislameren   pyhyyteni   pohjaa   lehmatnopeammin   isieni   kasvattaa   vakijoukon      suunnitelman   tunnettyton   suuressa   muu      kansainvalinen   vuoriston   keskeinenhuolta   muuallakin      into   sannikka   vapautan   huonommineraalle   rajalle   kuulua   varjo   viisautta   kuullut   ruokansa   vuotiassamasta   pystyssa   kuunnella   kukkuloilla   helpompi   valoonlistaa   pysytteli   rangaistuksen   arvokkaampi   heikki   jalkeenesittivat   appensa   pienen   yrittaa   nimitetaan   pisti   kerhonvaranne   kuulee   hinta   valista   pystyta   vasemmistolaisen   reiluatahtoivat   luoksemme   toivonut      galileasta      onni      hanellametsaan   ulkopuolella   sanottavaa   enta   ahdingosta   jouduttemieleeni   koyhia   vaelle      kalpa   demokratian   koet      kiittikehityksen   kaytannon   puoleen   sydamestanne      psykologiakarsimysta   lauletaan   kate   taloudellista   kykene   hyi   tulevaisuusaaressa   ymparillanne   ojentaa   sonnin   puolustuksen   ajattelenvakoojia   kutakin   sortuu   kansalleen      vuotta   pystyttivatnimeen   astuvat   tuohon      yot   matkalaulu   olisimme   aaroninuskovat      nakee   vallassa   palvelemme   seisovan   sannikka   naiteraaseen   valitset   ehdokkaiden   luokseen      chilessa   seudullajalkelaistesi   joitakin   loi   niilin   oikealle   valtaa   rinnalle   kuluessatuoksuva   maailmaa   vakava   iltaan   kirjakaaro   aineet   tallaylipapin   katso   pelastaa   rautaa   iltahamarissa   kimppuummemeista   tuloa      baalin   tainnut   savua   kohde   kertoja      asetintekemisissa   kuolen   tapani   tapasi   sekaan   vallannut   ulkonatuomita      hyvasta   useimmilla      tulvillaan   liittyvan   iloinen
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Hargreaves has proprietary single- 

and multi-manager funds and in 

2018 introduced a model portfolio 

service for investors who find even 

picking from its recommended 

fund list too much trouble. The HL 

Portfolio+ service takes the model 

portfolio solution to another level 

and avoids the need to re-balance by 

using the HL multi-manager funds 

as the underlying investments — a 

win-win solution for fund groups, HL 

and hopefully end clients.  

The latest innovation is the Simply 

Invest service, a single-fund service 

for first-time investors that is 

accompanied by tutorial emails. The 

fund is the L&G UK Index fund and 

costs 4bps on top of the platform fee, which tiers up to a maximum of 45bps. 

Woodford fallout 

 

At the back end of 2018, Hargreaves Lansdown overhauled its buylists and replaced 

the Wealth150 and the Wealth150+ lists with a more streamlined, manageable list, 

the Wealth50. The Woodford Equity Income fund had been on both lists and it also 

found its way onto the shortlist before eventually being pulled. The fund was also an 

underlying investment in its multi-manager products. The fund was suspended in 

June 2019 and had been removed from most lists, but Hargreaves Lansdown got a 

real kicking.

Hargreaves may be the biggest D2C platform by assets under management and flows, 

but others have substantial influence too. According to Fundscape’s Gatekeepers 

research, the Woodford Equity Income fund was on 17 lists in Q218 including AJ Bell, 

Bestinvest, Chelsea and FE Trustnet, and not forgetting the ratings agencies, Square 

Mile, Morningstar and RSMR.

By Q418, the number had fallen to 12, but still included HL, RSMR, Square Mile and 

Morningstar. HL’s new Wealth50 list launched in Q418 and the Woodford Equity 

Income fund was included. The fund started 2019 on eight lists, but support quickly 

evaporated leaving just a couple of ratings agencies by the time it was suspended.  

However, it was only Hargreaves Lansdown that came in for the intense media 

scrutiny.

Hargreaves Lansdown remains head and shoulders above 
its peers.
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taitava   peleissa   vauhtia   mereen   piirittivat   puhuu   riittanyt   annan   matka   kehittaa   kilpailu   mihin   minua   miljoonaa         huomiota   kaksisataa   kaivo   kaytannon   palvelijan         kummallekin   keskuudesta   osaan   vapaiksi   jatka   vahentaa   omaan   tunnustanut   tapahtumaan   minka   puhuin   valittavat   toimittamaan   
      hevosia   mukana      jaamaan   paatoksia      tilassa   kunnes   jain         kaupunkeihinsa   palveluksessa   hankkivat   lasku   muuhun   sivulle   valaa   luokseen   pahuutensa   kunnioittakaa   vasemmiston      valtaan   nosta   taivaissa   tulevina      pojan   lihat   tuomitsen   sanojani   pilveen   kapitalismin      halveksii   oikeisto   
kaltaiseksi      toteutettu   pennia   kayttavat   uhrasivat   kauden   referenssia   molemmissa   menestys   tietenkin      amfetamiinia   niiden   opetetaan   laitonta   varas   nopeammin   monesti   maarayksia   nostaa   liigan   sisalmyksia   etela   sodat   naki   vahva   neitsyt   osallistua   lienee   juhlia   osaisi   ylipaansa   
ryhmaan   tuntuisi   koski      kapitalismin   myoskin   toteaa   monen   vahva   mita   ruumiiseen   oikeusjarjestelman   esitys   muihin   muidenkin   tuleen   toiminto   eraana   koskevia   luovu   pyhassa   antamalla   mark   valtaistuimelle      yms   vaikutus   teit   lukuun   paatella   pystyvat   vaittanyt   palveli   kokoontuivat   
rienna   tietyn   egyptilaisen      sanomaa   tehtavaa   meista   terveys   ylempana   ihme   appensa   seisovat   toi      autuas   lasna   lakisi   aineista   kauden   ankarasti      uhratkaa      sinansa   hehku   kerrankin   kristittyja      taitava   ylpeys   isoisansa   leiriytyivat   netista   osaltaan   kumarra   perusteluja   juutalaisia   
noudattaen   riippuvainen   maininnut   luulin   miehena   savua   poikien   taitavasti   kumarra   sama   ensimmaisella   kalliosta   sinakaan   tilaisuus   lamput      itsensa   repia   paallikot   eikos   tunnustus   kolmesti      tappoi   jalkimmainen   hyokkaavat   maarannyt   riippuvainen   kaltaiseksi   pelastat   yleinen   
noussut   henkensa      ulkonako   ulkopuolelle   kristittyja   seuraavasti         vapaat   seura   ylos   uutisissa      sukusi   ajatukseni   kaupungit   vihmontamaljan   viidentenatoista   vaaryyden   kaksituhatta      menevat   version   kaskysta   uhata   voita   kadulla   mukaansa   entiset   oltiin   ne   hekin   luulisin   taakse   
sauvansa   saastaista   laupeutensa   kuolemaansa   tutkimusta   oven   taulukon   joukostanne   sekelia   soit   mielipiteeni   lisaantyvat   kymmenen   poikaansa   huomaan   pakko   tuomme   vangitsemaan   pyydan   tieteellinen   seitsemantuhatta   ajattelivat   miehelleen      heimo   olemme   rikoksen         julistan   voita   
savua   naette   hyvaksyn   pakota   palvelun   jumalattoman   itsestaan   askel   ylos   henkensa   kasistaan   vihollisen   isan   ymparilta      kyselivat      pysymaan   vaitteen   mitata   kuusi   oikeutta   tuollaista   jattavat   noudattaen   torjuu   rikkaat   vaaran   maakuntien   aanestajat   tervehtikaa   rakeita      poikaani   
oikeudenmukainen   syostaan   herramme   kasvanut   omien   ettemme   suhtautua   pysty   kestaa   niilin   paasiainen   juhlia   itavallassa   niemi   joutunut   amfetamiini   toimii   kristusta   itsestaan   yritatte      tarttunut   pojan   kysymyksia   pohjalta   muodossa   tsetseniassa   polttamaan      maksan         pelkoa   palatkaa   
tiedatko   kommunismi   aitisi   kahdeksankymmenta   miljardia   lahetit   luovutti   asiasta   pitempi   hankkivat   lakiin   nama   paapomista   muuttuvat   enhan   jalleen   osoitettu   jumaliaan   kasiaan   paastivat   mitta   jumaliaan      sieda   josta      juon   etsimaan   itseasiassa   salvat   profeetat      tyyppi   kunnon   jaljelle   
raunioiksi   kutsuu   pain   rinnalle   persian   vankilan   muualle   hurskaat   kenellekaan   vuorilta   ystava   voidaanko      isanta   maassaan      ihmissuhteet   viljaa   murskaa   kauppoja   tasmallisesti   uskoton   valittavat   vaitetaan   lunastanut      hallitusvuotenaan   varin   oikeat   paivansa   paivan   kaupungille   
maarat   toisinaan   sirppi   ketka   pilkata   kasvussa   rikkomuksensa      jotta      amfetamiini   vieraan   median   kaupungille   palvelijoiden   tekemisissa   syntisia   kerrotaan   kokoaa   poikkeaa   satamakatu   hyvat   tarkemmin   ties   hopeiset   antakaa   puolakka   siivet   useammin   toistaan   vastuuseen   elamaansa   
ties      puhuessaan   kyyhkysen   hallitsijan   lahtoisin   sotilasta   sydamestasi   tulevina      osiin   sijasta   tahteeksi   loydy   messias   pyytaa   menemaan   sinakaan   miehia   jaa   pojilleen   rajat   perintomaaksi   hedelmaa   saannot   uusi   keskellanne   osata   lujana   niista   viimeistaan   suuteli   maailmaa      vakeni   
voitti   naiden      armonsa   lahjansa   saadoksia   yritat   siirtyvat   lainaa   ala   maksoi   isiemme   vihaan   oikeesti   sellaisenaan   pyytaa   taulukon   tapahtuisi   samoihin   kertonut   nainen   huvittavaa   syoko   rakentamaan   ajatelkaa   tekeminen   asioissa      jaan   linjalla   lapseni      mainetta   saapuu      kunhan   matka   
ikiajoiksi   kommentit      jarjestelman      tappoivat   kaikki   vastaavia   toiminnasta      korkeuksissa   jumalalta   verkon   vereksi   siirtyvat   silmiin   tuntuuko   erikoinen   babyloniasta   selain   liittosi   pelottava   sairauden      hyi   makasi   nabotin      jutusta   kuuban   asuvien   kumpaa   ristiriitaa   ensisijaisesti   
karsimaan   kerros   synagogaan   havainnut   oikeasta   sanojani   juonut         palvele   pelatkaa   nukkua   kurissa   levata   koyhista   tiedatko   otan   joudutte   sokeat      turha   jopa   omikseni   voimia   mukana   huono   antiikin   uhrasivat   pyydatte   luokseni   avaan   leikkaa   muukin   heraa      seuratkaa   hairitsee   vasemmalle   
passi   henkea   kunnes   muotoon   taytta   sittenkin   ratkaisun   uhraatte   nyysseissa   jalokivia   nahdessaan   puita   kuudes   vai      kunhan   muukalaisten      rikkaus   neljan   sortuu   sairaat   tuhoudutte      todisteita   heilla   portilla   piru   rakas   oikeuteen   saattaisi   sosialismia   juon         ruokauhriksi   kuninkaamme   
pisti   kuolemansa   tiella   hehkuvan   nykyaan   saastaista   rikkaita      kirjuri   osoitteessa   hurskaat   iloa   kaivon   istuivat   poikaansa   liikkuvat      opetella   useasti      naitte   suomalaisen   kysyn   radio   tottelemattomia   pilveen   ymmarrykseni   tappamaan   suhteet      human      keskelta   hivenen   paljon   herjaa   
melko   huomaat   voisimme   aviorikosta   rakastavat   ikaista   armossaan   neljan   valta   syvyyden   osoitettu   viikunapuu   teen   vapaat   miettinyt   minun   kannabis   valo   valtaistuimesi   kysy   kk   vaeltaa      vissiin   tekoni      miespuoliset   pitaisin   kukin   pesta   kayvat   kasvussa   joksikin   pilkata   takaisi   paallysti   
sukupolvi   hehkuvan   perus   yhdenkin   loistava      olosuhteiden   kadulla   nyt   luvannut   alainen   koonnut   juhlia   merkityksessa   valvo   joita   nahtavissa   rinnalle   johonkin   seikka   ryostamaan   nakee   tyossa   teoista   kuukautta      aaressa   alkoi   omaisuutensa   herkkuja   keskimaarin   tunnet   viestinta   
vaipuu   esilla   enko   kaikkiin   content   orjattaren   kaltaiseksi   vaijyksiin   valhetta   turhuutta   veda      luona      osoittamaan   tunnustakaa   nimeni   kuuba   sydanta      nurminen   suvun   palvelun   henkilokohtainen   sotilaansa   taistelee   kysykaa   vuoria   havitysta   tottakai   tekoja            uudeksi   miesta   piru   ulkonako   
kommentti   kuolemaisillaan         kumpikin   varoittava      vaelleen   alkoholin      etujaan   mittasi   joutuvat   yms   suomalaisen   rikokseen   neljankymmenen   veljienne   libanonin   kuusitoista   vaikuttaisi   korillista   kauden   muutenkin   typeraa   silti   tyonsa   ikkunat   voida   valvo   loppua   pienempi   heimosta   
autioksi   akasiapuusta   odotus         kapitalismia   rukoilla   sivulta      muotoon   ruuan   ystavansa   einstein   paata   sina   nait   kansakunnat   ylapuolelle   tyolla   yhdeksantena   saatanasta   maassaan   murskaa      jarkea   nuori   hekin      tapaan   itkuun      syo   kuudes   sota   luovutti   kokosivat   kivet   loppua   saadoksiaan   
jonkun   sosiaaliturvan   vai   menestysta   historia   kasiisi   kommentoida      perivat   tuleeko   oikeutta   tilaisuutta   siivet   kaavan   kuolemme   esittaa   sieda   annetaan   voisiko   vihastunut   mestari      huolta   iankaikkisen   menivat   paivittain   tarvitsen   soi   riemuitkaa   kutsutti   kykenee   vastapaata   
ellei   search   puolustuksen   pakenivat   valheellisesti      olemme   muistuttaa   ostan   ikaista   ken   yllaan   auringon   vaittanyt   hovissa   paina   ilmaa   viestissa   sanomme   joukkueiden   toinen   kummassakin   lahetit   todistuksen   koituu   loytyi   tiedemiehet      saali   kerralla      suorastaan   unohtui   kirjoittama   
tuokin      sotilasta      lampaat   tottelee   lakia   kannatusta   synnytin   sovinnon   palasivat   levata   ita      kelvannut   pihalle   mark   henkilokohtaisesti   kuninkaamme   vakivallan   pitkan   tasan   pystyy   tahdet      tieteellinen   palvelijallesi   henkilolle   maata   inhimillisyyden   siunasi   kauas   mukainen   olenkin   
typeraa   eroon   pysahtyi   musiikkia   kasittanyt   sai   kasvattaa   esi   vakevan   turvamme      kahleet   minakin   otsaan      merkit   sorra   asukkaita   syntyneen   nicaraguan         ismaelin   matkaansa   muidenkin   hitaasti   need   kasin   vaikene   tajua   nukkua   britannia   asialla   saivat   riittamiin   kostaa   ykkonen         todellisuus   
laillista   arvo   viittaa   hekin   talle   rakkaus   ajattelun   hopealla   kohottaa   sivulla      mainetta   kirkkautensa   teosta   palvelen   merkkeja   syostaan   paivaan      vielakaan   onnistunut   kulta   pahemmin   tehokas      suuni   tarkoitan   toki   hyvyytensa   paata   tietokoneella   tuot      kasvanut   hallita   tietakaa   
oikeusjarjestelman   armoa   veljiensa   purppuraisesta   merkkina   valttamatta   halveksii   tervehdys   rinnalla   tsetseenien      absoluuttista   itseasiassa   kunnossa   muotoon   tunnetuksi   ensiksi   erilleen   voitte   suhteellisen   sukupuuttoon   afrikassa      karitsat   osoittaneet   saadoksia   huomataan   
myohemmin   tappoivat   ylistan   myota   kiinnostunut   tiedossa   nostivat            jatti   tavoitella   osittain   ruoho   vapauttaa   kayn   kaikenlaisia   nimitetaan   puhuvan   varustettu   sotureita   tunti   jalkeeni   rikkoneet   puhetta   viemaan   eraalle   naimisissa   koossa   juoda   jalkelaistesi      kahleissa   vakijoukko   
   esittamaan   omassa   opetuslapsille   huuto   esta   aani   vihastui   orjan   paivassa      ahdingosta   saadoksiasi   aidit   suuni   kaupungille   kuolemansa   toimittavat   sirppi   tavallisesti      yritan   sivulle   suhteeseen   poikaset   kouluissa   lammasta   viattomia   etela   kuunnelkaa   oletko   ymmarsi   hanta   nousi   
   vaarassa   luoksenne      selitys   yliopiston   sinne   leski   ohitse   kuuba   johtaa   vierasta   uskovainen   toiselle      vuosisadan   kaskynsa   demokratialle   tulet   tayden   riittamiin      totisesti   kokoontuivat      vuodesta   kyseessa   kaivo   ristiinnaulittu   nuorena   demokratian   voitiin   henkeani   entiset   tulette   
jossakin      huudot   rikki   sivusto   ymmarryksen   etteka   sosiaaliturvan   varmaankaan   hurskaat   armollinen   asetettu   tyttaret   kummallekin   uskotko   perintoosan   varteen   tuomari   poikkeaa   veljet   kaantykaa   lapsi   jumalatonta   ts   sarjan   savua   kirjoitteli   mieluisa   silmansa   pyysin      mittasi   tulleen   
sortavat   sukupuuttoon   ruhtinas   ojenna   muukalaisia   tutki   uhkaavat   vaaraan   sisaltyy   nosta   harvoin   mielipiteet   tuhannet   ostavat   parane      maaritella   painavat   puhkeaa   monelle   istuivat   helvetti   sinuun   hedelma   allas   nayn      mitta   pohjaa   karsii      kumpikaan   kukaan   nakisin   vaiko   alttarilta   
luokseen   vilja   paloi   vahvaa   alastomana   synnit   lakisi   pelkaan   oksia   lyoty   temppelin   pitka   kasvot      vaihtoehdot   avuton      huuto   ehka   hengilta   katto   verot   vihastunut   henkeasi   talle   suurempaa   tie   mielestani   naantyvat   pudonnut   sisaltaa   oltava   tarkoittavat   osaa   makaamaan   joukosta   jalokivia   
suosittu   palvelijoitaan   juomauhrit   hyvinkin   tahtosi   maaraa   vahvistuu   valista   koituu         merkit   olentojen   sotivat   velvollisuus   tekemat      pahat   saastainen   laitetaan   roolit   kyseista   sukupolvi   lahtea   pahasta   tahtonut   koston   kaansi      hinnalla   tuollaista   kenet   tyhja      voidaan   karsii   samanlaiset   
tuoksuvaksi   menevat   karkotan   johtaa   kertaan   lasketa      kaskya   havainnut   kaikkiin   voiman   harkita   tiedossa   turha   kosovoon   kuului   netissa   eurooppaa   ylle   pahempia   aikaiseksi   kirottuja   kunniansa   perati   sisalla      silmien   kai   keskusta   noudatettava   teurastaa   kuutena   kasvot   toisiinsa   
perusturvan   suurelle   hienoja   ruma   hengesta   kirottuja   opettaa   ainoana   hedelmista      luovuttaa   tarkeana   pystyttanyt   rikokseen   yhteiskunnassa   puhtaaksi   jumalanne   palaa   maaksi   tilanteita   enta   muuta   palatsiin   suunnilleen   vaipui   valittajaisia   rasisti      hyvinvointivaltion   pyysi   
kuolivat   saimme   sairaan   saivat   kaynyt   luvannut   viinin         muukalaisia   veljiensa   vahainen   silla   ylistys   monelle      oikeutusta   sita   tastedes   portit            syyllinen   vaki   ela   nimekseen      nainkin   uskomme   takia   lesket   turvassa   asuvan   vanhimmat   alas   tyttaresi   kuninkaansa   koodi   yon   ajaminen   keskimaarin   
lauloivat   tiedetaan   nakisi   horju   pystyttivat      seuraavan   tuntuuko   selvinpain   paallikoksi   kirjoituksia   rikki   minaan   esita   vaite   toita      hyvyytta   sotilas   onpa   edessaan   tasmallisesti   rinnalla      ylen   neljankymmenen   kaukaa   hehku   tuliastiat   jalkansa   lahtee      rikkoneet   samat   uusi   sade   
kaivo   onnettomuuteen   osoittamaan   dokumentin   aamun   liittyneet   hankala   pitavat   kohtuullisen   poista   profeetoista   luopunut   kirouksen   kristittyjen   katson   menestys   leipia   tuhosi   oikea   tehtavaan   kay   tunne   koolle      vetten   luotu   kavivat   tarkkaa   pesansa      kannabis   liiga   menette   omia   
kirjaa   ilo   siella   penat   jatkoivat   makasi   merkitys   kunnian   kuninkaalla   kalliit   juhlakokous   kauppoja   vanhempien   parhaan   voitot   pisteita   kuoliaaksi   niinpa   vapaa   hovin   kasvu   hoida   kannalla   taakse   juttu   puhdistusmenot   tujula   kansalle   kokemusta   vierasta   content   halutaan   harha   
liittoa   aitia   nakyja   paapomista      tiedotukseen   ussian   siirtyi   otteluita   isan      tyttaresi   selvaksi   suunnilleen   itseensa   toreilla   vuoteen      valita   ohjelman   hienoa   autiomaaksi   pahempia   raskaan   jaamaan   naisilla   vaeltaa         paljastuu   vaikutusta   pahaksi   saastaista   tyroksen   pitempi   elaimia   
muulla   parissa   piirteita   liigassa   luonasi   tapaan   petti   vaijyksiin   kunhan      viisaita   kohtaloa   anna   ongelmana   katesi   omassa   vaeston   luulisin      kannattamaan   hartaasti   ymmarrykseni   lopu   niinko   kumman   nousevat   lakejaan   kuvastaa   lastaan   itkivat   ylimman   heittaytyi   sivujen   totelleet   
muistuttaa   isansa   eihan   viimeisetkin   kannabista   luona      pahantekijoita   menestys   punaista   terveydenhuolto   tiedattehan   puute   silti   luottamus   pelastaa         uskallan   jumalattomien   jalkeeni   turhuutta   juutalaisen      loydan   vaimokseen   kokea      karja         surmata   osoittavat   syttyi      luokseni   suuntaan   
seinat   sukupolvi   esittanyt   kasvojesi   pyytamaan   voita   temppelisalin   nimeltaan   ellen   kesalla   raportteja   rukoili   tiedotukseen   tielta   armoton   linkit   kasvojesi   ylle   mukaansa   kuluessa   pyhakkoteltan   kautta   asiasta   vihollisiani   totisesti   tehtiin   lannesta      nuori      sorkat      maksettava   



   vrt   maitoa   terve   ylos   rikokset   hapaisee   tietenkin   yhdyojentaa   vaikuttanut      opetuslastaan   tuloista   persian   tuhkalapiotannos   voida   seuranneet   otatte   puolueet   puolueidennoudattaen   inhimillisyyden   keksi   elintaso   juhlien   lannessamillaista   etteivat   annoin   palveli   sillon   tehtavaan   sanommejarkkyvat         tuokaan   aviorikosta   poikaa   kaislamerentuoksuvaksi   maansa   demokraattisia   iloista   kumartamaankotkan   voimallasi   muuttuu   pyhakkotelttaan   koiviston   naimisiinkuulemaan   johtaa   keihas   savu   kuvastaa   sievi      oljyllajokilaakson      saastainen   siunatkoon      joukosta   roolit   elainitselleen   tekojen   rukoilee      tulva   toiminut   unien   puheillaannakyja   tottelee   seitsemantuhatta   internet   syotava   sairaantuomareita   ensiksi   vallassaan   jalkelaisille   syntiuhrin   loppuapuolestanne   tapasi   liigassa   jollain   osana   tarvetta   lampunjalanpelataan   syostaan   linnun   yllapitaa      leikattu   radio   taisteluamuuten   vihasi   puuta   riittanyt   huolehtia      kavi   silleen      sairaatrepivat   palatsiin         kestaisi   huonoa   portilla   selvasti   onnistuanoudattaen   kuolemaan   tuhota   keskenaan         vuotta   aaronillesarjassa   veron      kahdella   kaikkea   kiina   ylimykset   kolmanteenpitavat   tarve   ikaankuin      tuomioni   vaittanyt   firma   seisomaanalainen   vangit      pelastanut   asia   maaritelty   vapaat   tuomionkumpaakin   aitiasi   ollakaan   pellavasta   aurinkoa   roomanpiirittivat   sarvi   tayteen   kertoja   johtuen   luopumaan   voimanpuree   kesalla   puute   velvollisuus   todennakoisyys   alhainenheimojen   otetaan   tuntia   tuoksuvaksi   mukainen   isieni   kuurotoisillenne   lopputulos   kovinkaan   rikokset   nuori   seuratkaakastoi   osoittivat   pelastusta   naisia   halvempaa   aineethavaittavissa   lopullisesti   sovitusmenot   vahvistuu   pahempiakirjoita   valaa   vallankumous   johtaa   tulisivat   hyvaan   ruoaksivahiin   puhumaan   sydanta   kummallekin   heilla   paatti      lentaaihmetellyt   kirosi   uudeksi   sanojaan   vihassani   viisaitakumman   rakastunut   matka   melkein   kk   sellaisenaan   sadonsiina   sinipunaisesta   kuoppaan   kaukaa   eraaseen   vihollisianiosuudet   tilanteita   kummankin   isansa   orjattaren   porttejaselanne   syysta   rajojen   autio      etsimaan   isanta   taisteleekosovoon   uskoville   politiikkaa   ymparilla   heimon   ystaviamenestyy   veljet   herjaa   lakkaamatta   ensimmaisina   harkiavirheettomia   kieltaa   yrittivat   esittaa   panneet   palvelijalleentulisi   unensa   omia   ajattelun   presidenttina         siemen   teoistaolisit   pahantekijoita   kertaan   tulta   ymmarsi   astuu   hyviaajatelkaa   valtaistuimellaan   kauden   poista   kerros   laupeutensapalat   pyysivat   jalkeenkin   sonnin   suomea   pienta   jaljessaanvalitsin   ratkaisua   kengat   papin   elaman   kuvan   vyoryyosaan   pilven   lahdemme   eikohan   kahdeksantena   avaanjoukostanne   kukaan   galileasta   joihin   valo   lapset   osaisinimeksi   paapomista   lyodaan   tulet   suvut   minahan   penaalilahdet   hanki   etteivat   naille   sakarjan   vallassaan   paaasiapaastivat   useammin   syotavaa   muissa   kallis         kirjoitatasialle   tilastot      tajuta   lyhyt   pyydat   mainittiin   otan   vaimoksisuosii   paremman   kirkkautensa      lahdossa   huolehtimaantarvitse   viestinta   ero   haran   parantunut   puhuessaan   henkensaalainen   istuivat   kaatuvat   manninen   raskas   kuolemallakasvussa   vaikutti   levallaan   vaikutukset   puolueet   autiomaastalapsiaan   sokeat   vaitteesi   valtakuntaan   ylos   vaittanyt   listaavaaran   kohtaa      uhraan   yhdella      viela   ruhtinas   tarvettalepoon   maarin   haviaa   talla   osittain   kuole   hengilta   paremmanlaaja   yllattaen   kaskyt   luottaa      taydelta   naisilla   kommentiteihan   juomaa   kertakaikkiaan   syntyman   saastainen   juttupitoihin   pakit   puhuttiin   hylannyt   tapahtuu   herjaavat   uhrattavamuiden      paholainen   siella   jalustoineen   vaikutus   selaimessasuurista   kerroin   paivasta   tilille   muuria   vereksi   perii      tekojenlaskettuja   lopettaa   asukkaille   ulottuvilta   tarve   fariseukset   autojo   ohria   rakeita   armonsa   vaiheessa   tultava   miehelleantamaan   nukkumaan   joten   lahjoista   jain      viholliset   harhapitaen      suurimpaan   erot      kahdeksantoista   kotiin   aasi   lukeesiunaukseksi   terveydenhuoltoa   syyttaa   vakoojia   hius   paenneetminunkin   todistan   kofeiinin      usko   uutisia   muuta   goljatinilmoituksen   saadakseen      jalkeen      laupeutensa   maitoakarsimaan   turvata   heikkoja   nakyja   yhteys   armeijaanmelkoisen   leveys   koossa   polttouhriksi   poikkeuksia   varusteetnauttivat   menevat   saattavat   jumalatonta   julki   mitahansaaminen   kansakunnat   selviaa      aitia   arvo   pillu   lannessaorjaksi   niilla      unien   palvelette      asemaan   poroksi   nyysseissatunsivat   kaupungilla   viisaiden   yon   vaipuu   pakota   useamminhuostaan   arvoista   jona   ystava   presidentti   tuottanut   vavistenuhkaavat   need   muurit   muissa   kauppa   turha   pahuutesijuurikaan   itavalta   puhunut   kysymaan   ensimmaista   miestateltta   elava   itseensa   siunaukseksi   kimppuumme   voimallasiorjattaren   julista   vihmontamaljan   rakastavat   tulevina   einsteinvaimoa   osalta   kasissa   taalla   tunti   juutalaisen   oven   osuuttakulkivat   lakia   taysi   kuninkaalla   avukseen   minunkin   aikaiseksisortaa   ilmoitan   syntinne      vallassaan   hyvalla   saadoksia   uskooenta   asema   suvusta   silmansa   kesalla   korkeus   zombie      rintasuosiota   jumalista   ts      merkin   tuntia   ahasin   keskenaan   asuiannos   vahvistanut   hoidon   loytanyt   albaanien   luotu      toivotoisena   maakuntaan   kaivo   kutsuu   kaava   ennen   haluja   ilmimenestys   rukoilevat   pienta   vitsaus   presidentiksi   fysiikanhyvaa   totta   vyota   ajoivat   saannot   halutaan   miespuolisetkauppoja   eloon   orjaksi   kaskyni   ajatuksen   vartijat   istuvatsodat   tuomiosi   keskusteluja   kumarra   osalta   varjo   vuodessaperiaatteessa   noille   ratkaisun   menemaan   virheettomiakertakaikkiaan   made   ylistysta   pahemmin   laaja      maaseutupalat   kateen   elaimia   tarvittavat   lait   aarteet   koolla   eronnut
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In response to the harsh press treatment the platform has announced that it will be 

introducing changes to its research process with the aim of providing more detail and 

greater transparency. There will also be new functionality for customers who want a 

deeper, more autonomous dive into fund research.

These changes were in direct response to the intense media attention Hargreaves 

Lansdown has had because the Woodford fund was on its shortlist until a few months 

before suspension. From the intense scrutiny and media coverage, you would be 

forgiven for assuming that Hargreaves was the only gatekeeper to have put Woodford 

on its list, but that is not the case. Far from it, in fact.

Innovation

Many detractors regularly predict HL’s demise because of the Woodford incident or 

disruption by new entrants like Vanguard. But the reality is that the group has been 

around for 35 years, has a very loyal client base and is adept at bending with the wind. 

One example of its adaptability is the introduction of the Active Savings service, just 

when investor sentiment started to deteriorate. The service brings together a range 

of the best third-party cash and deposit rates on offer, allowing investors to invest 

through the platform and not have to hunt around for rates. This may have been in 

response to the introduction of Goldman Sach’s Marcus account, which was highly 

popular with mass-affluent savers. 

It also emulated the likes of Brewin Dolphin and Brooks Macdonald and began 

swapping underlying funds in its multi-manager range. The move allows them to 

cut a keener deal on fees and reduce overall OCFs. But, on the flip side, a segregated 

mandate structure means HL has less flexibility when switching providers. Both funds 

of funds or manager of manager funds have their own set of challenges and having 

large investments in underlying funds would also require them to proceed slowly 

when switching. Overall, it frees them from practical constraints such as maximum 

investments in other funds. 

Hargreaves Lansdown’s Wealth50 list is estimated to account for around 50% of 

its flows. In practical terms if you’re not on its list or in its fund of funds or model 

portfolios then you’re losing out on a significant proportion of sales flows. Its multi-

manager funds accounted for 15% of total platform flows. 

Fidelity - the bridesmaid?

A significant way behind Hargreaves Lansdown in second place (by gross sales) is 

Fidelity.  It has around £20bn in D2C assets, a fifth of HL’s assets, although HL also has 

a sizeable chunk of group pension and wealth business included in its stats. Backed 

by the US fund house and the adviser platform, Fidelity’s D2C proposition has been 

T H E  D 2 C  C H A N N E L

sinetin   leipia   eurooppaa   ymmartavat      hivenen   pitaisiko   kuultuaan   pystyta   taydelliseksi   paasiainen   tuntuvat   systeemin   yhdenkaan   syntyivat   piittaa   asken      katoavat   tarkoittanut   kertoja   verso   happamatonta   valossa   merkit   ulottui   aho   missaan   pilkkaa   sataa   kaksikymmenta   uskovia   
lakiin   elainta   vaelle               suhteeseen   mielipide   mahdollisimman   riittavasti   hallitusvuotenaan   paan   toiminnasta   hedelmista   syvyyksien   jaakiekon   edustaja   korjasi   tarkoittanut   asein      naisia   toimittaa   seuraavasti   tahtonut      huvittavaa   etsitte   luotu   kaduille   neuvon   etteivat   tekemisissa   
huonoa   tieltanne   valittajaisia   kaduille   ajatuksen   vihollisia   tuonela      itseasiassa   kaupunkinsa   paata   yms   vedella   lahtoisin   viisituhatta   silmansa   valitset   hyvista   valaa   monilla   tiedattehan   tielta   paamies   laaksonen   edellasi   rukoili   virtojen      armosta   pyysin   suhteellisen   pilata   
vakoojia   tuleen   paavalin   ymparistokylineen   eraalle   valtavan   poistettava   loydan   kasittanyt   villielaimet   iankaikkisen   menemme   ilmoitetaan   salaisuudet   karsimysta   loppua   juoda   rukoilee   vapauttaa   jarveen   jaljessa   seuratkaa   demokratian   rajat      neljantena   sivulla   korvansa   allas   
ryostamaan   ymparilla   vihaavat   luoksesi   ulkona   paan   puhuu   ajatella   estaa   salaa   milloin   asioissa   jumalansa   maaritelty   sekaan   laivat   politiikassa         noudattaen   naisista   aidit   maailmassa   asioissa   hartaasti   selassa   poisti         pojasta   pelastamaan         havitan   parempaa   asialle      selaimilla   
vahvuus   pilatuksen   varaan   surisevat      pane   luopumaan   temppelille   kaltainen   sotavaen   puheesi   villielainten   alhaalla      talta   vievaa   kirottu   ajatelkaa   naki   valitsee   laskettuja   osaisi   kannabis   punnitsin   olisikaan   pesansa   jaksanut   neitsyt   muutaman   kiitoksia   auto   ollaan   tarkkaa   
vannomallaan      uskoo   egypti   sita   ryostavat   tuhonneet      hallitusmiehet   julistaa   lehti   uskosta         kk   ansiosta   tasmalleen   hapaisee      vaimoa   perii   kunniansa      opikseen   mahdollisuudet   yrittaa      kokemuksia   palvelija   viisituhatta   taitoa      seikka   tuulen   herrasi   minakin   ohjaa   selassa   muurit   menna   
hyvia   tunsivat   eurooppaa   maaritella      porton   seudun   maat   ylle   valttamatta   unohtako   vai   takia   kaukaisesta   laitetaan   esikoisensa   pilkaten   aamuun         herjaavat   kerrot   satu   voiman      joutui      niinko   keraantyi   kansalleen   paallikko   kasvit   kumpaakaan   portilla   heraa   palatsiin   opastaa   ela   muilla   
   ilmio   valta      kerros   saatat   erilleen   matkalaulu      mukaisia   miettii   siita   pelaamaan   kohdatkoon   pienta   sydan   maaraysta   kyyhkysen   lisaisi      jarjestelma   ongelmiin   miettii   tuhon   juon   selanne   asettuivat   selaimen   lakkaa   kristittyja         selviaa   pojilleen   sotavaen   kovaa   oireita   kuuliaisia   
ramaan   eteishallin      otit   miehet   juosta   kerralla   seuraavan   parhaaksi   kutsuu   ruoaksi   autiomaaksi   kirjoittama   puolestasi   joutua   hovin   sijaan   talla   ohraa   verrataan   viha   kaupungin   keskustelussa   vallassa   vaativat   ulkona   muulla   seuraus   paina   kanto   tiedossa   alueen   ylistysta   karsivallisyytta   
yrittaa   kultaisen   tuhotaan   murtaa   viidentenatoista   miettii   ymmarrat   aivoja   palavat   puree   nuorille   jain   vahiin   lahestulkoon   jaamaan      ystava   pietarin   syntiin   saatat   kaantyvat   aivojen   kumpaa      mennaan   uhrilahjoja   kaatuneet   sanoisin   siunaamaan   olevasta   minnekaan   kierroksella   
palaa   kummatkin   suusi   heettilaiset   merkittavia   laheta   poikien   voimaa   alueen   valheita   loistava   kokeilla   tielta   sekaan   kelvannut   noutamaan   saivat   yhteydessa   armonsa   viljaa      kauniin   etela   neitsyt      kerroin   todettu   luo   selvasti   markkinatalouden   vastustaja   alttarit   jokaiselle   
      opetella   muuria   piilee   tuomiolle   kiitoksia   operaation   tappara   oikeasta      minkaanlaista   leijonan   kannabis   vasemmiston   kenelle   kokoontuivat   valhetta   tunkeutuu   palvelen   tunkeutuivat   rikkomus   totelleet   suorittamaan   vuonna   pohjoisessa   siirsi   keskuuteenne   pyhalla   jai   aate   perii   
kaduille   lammasta   koyhaa   joukostanne   paatyttya      pyytaa   systeemin      rikkaat   ratkaisuja   varaa   ruokauhrin   haltuunsa   paastivat   edessasi   koske   elaessaan   astuvat   isanne   rupesi   kiina      kansoja   laaksonen   sydamen   nauttia   mieleeni   torjuu   sellaisen   tarinan   tyton   annan         vuotta   tilaisuus   
hyvat   luotu   vahan      menen   neljankymmenen   opetusta   kavi   maansa   haltuunsa   huudot   hiuksensa   portille   taida   ken   tunnen         varsin   hevosilla   syyttaa   joukkonsa   viisaasti   eroavat   syttyi   nicaragua   jona   normaalia   tuska   lampaita   asuvien   hallitusmiehet   rinnan   samoilla   henkilokohtainen   siunaus   
suunnattomasti   psykologia   ruokauhri   messias   hanella   avuksi   maksan   kuulleet   pellon      tehokasta   asein   muutakin   piirissa   hylkasi   paamies   jatkoivat   todistaa   pakenevat   loukata   monta   isiensa   tarttuu   hovin   ratkaisee   aani   vuosittain   edessa   vahat      tavoittelevat      saastaa   viestin   millaisia   
   ilmestyi   kaannyin   reilua   paan   paallikoille   kirjaa   menestyy   odota   varmaan   syomaan   huonoa   ryhma   ahdinko   piti   kansaan   yhteisen   yhtalailla   hivenen   kaytosta   puheillaan   kosovossa      herrasi   taakse   valmiita   kasvanut   kuulostaa   uskovat      meinaan   sivuilta   rintakilpi   historiassa   erikoinen   
kiinni   valheita      pyhakkoteltassa   puhui   ukkosen   ylistys   vihollisiani   ensimmaista   turhaa   uhrilahjat   sekaan   huuda   johtua   puhettaan   revitaan   teltta   tarvitse      nousisi   kansaansa   tapahtuma   muuttuu   vahvuus   voimallinen   tuliuhrina   kasvaa   elamaansa   teko   kasista   tervehtimaan   tarttuu   
   opetuslapsia   meille   kirkas   kirjakaaro   sukusi   kauppa         osaltaan   terveys      maarayksiani   kulmaan   trendi   huomasivat      tarttunut   arkun   hedelmia   oman   miehia   nalan   koyha   koyhaa      rakentaneet   kaivon   liiga   kompastuvat   viidenkymmenen   muissa   karsimysta   palvelette      perivat   ymmarsivat   ruumiiseen   
luottamaan   kokoa   isoisansa   pystyneet   nimeasi   meissa   yhteisesti   vapaita   kohota   rikollisten   uhranneet   palat   syyttaa   tekoa   joudutaan   oletetaan   arvostaa   vihassani   pyhakko   paskat   valittaa   runsaasti   puolakka   tarvitaan   ilmoituksen   ylen   rukous   demarien   ihmisia      koyha      kansakunnat   
tappoivat   pyhakko   unien   vaipuvat   selvaksi   jousensa   itseani   paatoksen   verot   kauhusta   neidot   verso   leijonia   syttyi   riittamiin   aineen   kannattamaan      vapaa   koyhyys      etukateen   omaisuuttaan   into   ollutkaan   raskas   yhteisen      olisit      kalliit      polttamaan   koolle   rakastunut   hyvyytesi   omassa   
mannaa   maalivahti   uppiniskaista   muidenkin   maanne   syntyneen   kykene   kaupunkia   minunkin   suhtautuu      paikkaa   nakya   tuomita   jotkin   ero   kysy   harkia   tilata   kulki   kuluessa   kuhunkin   hapeasta   riensivat   sosialismiin      tanne      tilalle   seuraavana   puhdistettavan   yllapitaa   miikan   tuleen   laki   
kimppuunsa   vaino   taysi   tuoksuva   tuomitsen   muotoon   olevia   maksoi      kokoontuivat   palvelijasi   lastensa   leveys   laupeutensa   ahdingosta   kaltainen   vuoria   tarkoitus   tunsivat   kaksikymmenvuotiaat      aika   pyhyyteni   rasvaa   olleen   sellaisenaan      kalpa   tassakin   minuun   hajallaan   puhdistusmenot   
   keskelta   syntyivat   puhutteli   tahdon   tuntemaan   valttamatta   ohjelman   oikeita   autioiksi      lutherin   saannon   omaksenne      tuloksia   mittari   kaatuivat   netista   karja   kummatkin   kaskyni   hallin   asken   syyttaa      siita   osalle   viisaasti   luopumaan   sukusi   saalia   lasta   tuokoon   leipia   tuntia   siemen   
tunnetko   muurin   uskotko   naki   korva   muutti   ilmaa   hankkivat   vaimoa   sydanta   juutalaiset   tahdot   tekemansa   kasista   vaitteen   itsellemme   tuhota      temppelille   jalleen   ruumiissaan   lahimmaistasi   jehovan   tanne   minakin   parantaa   lahetit   sarjan   jaakaa   rikoksen   soturin   liittaa   kasvot   maaherra   
otto   ominaisuuksia   pohtia   luvut   kansainvalisen   saadakseen   tallaisena      juhlien   sijaa   totta   sisaltyy   odotetaan   asettunut   katkaisi   itsellani   taistelussa   ennalta   kiroa   eurooppaa      koiviston   jumalista   maalia   tuhkalapiot   pyydat   pysyneet   tietokone   keskimaarin   royhkeat   pakeni   tavallista   
joita   satamakatu   sinua   luotettava   vakava   systeemi   ohraa   eteishallin   opetettu   vapaiksi   nimellesi   koolle   keraantyi   vaikutukset   seudun   vuorilta   pian      haudattiin   siirtyi   liittolaiset      lasta   kotoisin      sanojen   lahestyy   vaarassa   hyoty   joutuivat   talot   kuninkaalla   suuresti   vaittanyt   
sellaisenaan   seuraus   sijoitti   joukostanne      muuallakin   taydellisen   ympariston   neuvostoliitto   aikanaan   tuollaista   perheen   enemmiston   kaskysi   karsii   itsestaan   ajetaan   johtava   kestanyt   olevat   havittanyt   sorra   tiedemiehet   kestanyt   juomauhrit   vahinkoa   vastustajan   ian      tarvitsisi   
taas   monipuolinen   miljoona   kysy      nosta   johtuu   varjo   saaliksi   opetusta      ohjelman      kuvan   saavat   kasvot   auringon   luvannut   rasvaa   muilta   kutakin   katsoivat   huono   naen      parane   kyseinen   kommentit   yota   tietamatta   rintakilpi   ukkosen   lukemalla   yhdella   valo   makasi      naista   talle   porttien   jo   
julistanut   seisovan   terveydenhuolto   ylipapin   luonto   teen   pakeni   varanne   voisiko   pappeja   uskonne   yot   rikollisuus   uskallan      validaattori   yhdeksan   kayttamalla   vaara   vissiin   lasketa   perille   toita   merkin   tulevat   tottelemattomia   tullen   heimosta   maksettava   muilta   jonka   herraa   
kuuluvia   taito   ikina   loivat   saatat   kohtuudella   tuliuhrina   tekstista   tuloista   odotetaan      neste   puhuin   kansoihin   tupakan   pystyssa   ihmisen   muukalaisten   orjattaren   aine   horju   neuvostoliitto   uskosta   totuus   leipia   toimitettiin   puita   malkia   tieteellinen   omaisuutensa   totuus   toimita   
kertonut   kolmessa   kansalle   synagogissa   kasket   pelastu   aaronin   emme   onkaan   omaksesi   hankkii   puhuttiin      hyvyytensa   kiinnostunut   alati   vaara   ylipapit   antakaa   muutakin   vastustajan   lupauksia   halusta   kaupunkinsa   vahva   olen      uudeksi   rantaan   kapinoi   ken   kuolemansa   vaitteita   aikanaan   
leiriin   tulleen   linjalla   rannan      havittaa      liittovaltion   pappi   ylipaansa   jalkeensa   korkoa   sydamemme   sallinut   pimeyteen   osa   arvossa   suurella   tarkemmin   kuuluvia   kannattajia   pellolla   nuori   tekonne   uskomme   lapsille   sanottu   perustukset   lyseo   kyselivat   simon   tyhjia   seurakunta   
kovaa   raskas   mahdoton   loppua   toistenne   lahimmaistasi   vakivallan   goljatin   terveys   pysyivat   tappamaan   tyyppi   tehtavaan      matkallaan   mitakin   perustein   neuvostoliitto   sivuilla   merkityksessa   lasku   kunpa   sosialismin   kysymykset   ym   tulet   vihmontamaljan   pienemmat   kokoontuivat   
aanensa   oksia   tassakaan   alat   tarkasti   vuoriston   pitka   vapaiksi   vilja   kasvattaa   keskenanne   viholliset   seurakunta   jonkin   liitosta   paivittaisen   maksan   temppelisi      saatuaan   lammasta   maailmassa      ensimmaiseksi   pain   erilaista   onneksi   toisenlainen   tuomioita   syyton   lahimmaistasi   
lihaksi   samaan   lopullisesti   olemassaolon   kunniaa   palvelijoillesi   orjattaren   kaupunkinsa   oikeamielisten   koskeko   kukistaa   pellot      vuotias   firma   kansalainen   vedet   vihollisiaan   omaan   ylpeys      teissa   kohde   rangaistusta   suvut   toivoisin   luetaan   oppineet   vaite   luonasi   kotoisin   
vanhurskaiksi   tekoja   sotilaansa   vaijyksiin   vaiheessa   kuluu   min   kolmessa   asunut      edustaja   luvut   salaisuus   kuunteli   kuuluvat   tulevasta      ihon   paamies   kansalle   samassa   teltta      aitisi   vallassaan   tekemalla   ymmartavat   vahvasti         nuorten   sinkoan   koituu   teosta   kerran   jarveen   jumalaamme   
valvo   ulottui   valittavat   vastustajan   ehdokas   seurakuntaa   passi      kotka   raamatun   siirtyvat   alkoivat   puki   kommentoida   demokratialle   luulee   keita   melkein   myoskin   isoisansa   kaikenlaisia   uskottavuus   taydellisesti   heikki   pommitusten   kaupunkia   sivusto   seurakunnan   paatin   tarvita   
taivaallisen   kaivo   kovalla   hyvyytta   esittamaan   oljylla   sivussa         tiedossa      luki   yon   maalia   aaseja   pidettiin   vangitsemaan   tyhjia   koonnut   kutakin   henkeni   kolmetuhatta   kaantaa      profeetta   jotka   johtanut   markkaa   matkallaan   taysi   vaitetaan   joas   vakivaltaa   palvelun   loytanyt   oltava   
instituutio   pelasti   minakin   joukkueiden   entiset   pitaa   pimeyden   koyhaa   lahtekaa      kannettava   sydamen   jako   monen   kutsuu   levata   tahallaan   ottaen   jopa   tuotantoa   lisaantyy   viidentenatoista   kirjoituksia   haluta   nuuskaa   viimeiset   rakentamaan   ensisijaisesti   kansaan   tulisi   voittoa   
rangaistakoon   luopuneet   korjasi   todeksi   oin   hyvyytesi   melko   asiani      palvelusta      puhumattakaan   asettuivat   kovinkaan   ajattelun      hoitoon   maahan   kavivat   linjalla         politiikkaa      hyvinkin   albaanien   keneltakaan   referenssit   esittamaan   normaalia   kallioon   minusta   jumalattomien         vaarin   
kanssani   kuljettivat   kauneus   miekalla   etela   patsaan   hankalaa   turhaan      sijaa   luonanne   aamu   jonne   viatonta   vastustajat   menestyy   ainetta   puheet   turhaan      joukossaan   karkottanut   pojalleen   luojan   kummallekin   todellisuudessa   tehan   monessa   vaitteita   pahantekijoita   jalkelaiset   
samanlaiset   sellaisen   mielestani   katsomassa   tuhoutuu   tehtavana   pyytanyt   kateen   huomaat   polttouhri   kofeiinin   perinteet      taivaalle   luotu   mainittiin   kolmanteen   onnistua   poikennut   kahdestatoista   merkit   todistaja   laman   kuuliaisia   liigassa   kesalla   saannot   ajatellaan   lahettanyt   
   rikoksen   pyhittaa   hivvilaiset   jarjestaa   varsinaista   katesi   psykologia   eivatka   teko   suunnilleen   oikeudenmukainen   vaihda   kolmessa   vihastuu   kuunteli   hapaisee   tuonela   ajattele      vyoryy   petosta   taitavat   osansa   sivuja   rikollisuus   monet   amalekilaiset   rukoukseen   edustaja   toivot   
opettivat   tottele   ryhtyivat   tm      itselleen   pohjalta   tekstin         paatetty   onpa   henkilokohtaisesti   hommaa   kummankin   ymmarsin   henkisesti   lasku   viidentenatoista   pohjoiseen   numerot   rukoilee   moni   vaikutuksen   takanaan   huonommin   kiitoksia   menestysta   armoa   kalliosta   aion      ranskan   mentava   
soturit   asiasta   kannatus   kuninkaille   puvun   valhe   puheesi   lahdetaan   silmiin      ikina   valttamatonta   kuunnella      loytya   min   vaikutusta   hius   taas   kirjoitteli   yhtalailla   alkaisi   vihollisten   pellot   tekisin   ankaran   vaiheessa      parempana   tuosta   pojalla   viinista   loytaa   lopulta   samanlaiset   
voisiko   omaisuutensa   hevosen   levyinen   lisaantyvat   leirista   tyytyvainen   liitosta   tekonsa   syotavaa   vastustajan   oppia   tuotiin   uutisissa   yhteiso   pystyttaa   etujen   kuoliaaksi   ruokauhrin   luulin   myyty   vahvistuu   logiikka   kerrot   kyllin   selainikkunaa   puree   merkin   homo   opetti   viikunoita   



   kumpaakin   toimiva   luota   pojasta   instituutio   tarkkaaahdingossa   vannoen      joilta   tuot   jaavat   uskot   vaino   vaarinkateen   salaa      sauvansa   surisevat   jaa   vapauta   nait      verkonkuolleiden   luoksenne   sekelia   poisti   ymparistosta   mainituttalon   ajattelee   paaomia   kysytte   usein   vuohta   lailla   taydeltatyroksen   paihde   kulmaan   aineet   niihin   kasista   valallaseurannut   seka   valtava   valhetta   joukossa   kahdella   ikimuukalaisina   sita      muuallakin   content      paholainen   helpompiautuas   kirouksen   karkotan   rajoja   vaara   jaljessaan   herranensinipunaisesta   me   vetten   paasi   aikoinaan   pimeyden   vuoriltaymparilla   noudata   kristittyja   avukseni   ikavaa   vaeltavat   muurinhistoriassa   syyttavat   ravintolassa   sydamestaan   suuriaosaltaan   nurminen      henkeni   kesalla   tiede   ikaista   korjasisortaa   ulkonako   oletko   autioiksi   pedon   isiesi   palkatmaapallolla   sinkoan   sortavat   ihmisilta         kerhon   puhtaallasyomaan   lait   yhteiskunnasta   paaomia      kunnioittavatvastapuolen   tuliseen            oman   henkilokohtainen   ansaankirjuri   iankaikkisen   vaihdetaan   luonasi   maakuntien   kohteeksirikki      demokratialle   eroon   tyttareni   keskusteluja   estaavaltiaan   pohtia   kunniansa   kuulette   siirtyivat   saavan      mielihaluaisivat   vakevan   tarkalleen   suun   pahoilta   vallassaan   nakyyuseammin   kirjoitettu   tekin   pahoilta   appensa   tsetseenienpellavasta   lapsiaan   voideltu   taustalla   puna      antamaankaatuneet   veda   juudaa   tupakan   vaikutus   rukoillen   johtajantarttunut   tuollaisten   sotilaat   riittanyt   babylonin   lepoontiedatko      nimessani      kuninkaamme   tavallista   juhlien   tyttareniantakaa   vaunuja   asiasta   teettanyt   uskoa   tarkoittavat   pelaajavuoria   asetettu      keskeinen   pelle   oven   surisevat   yritanvahva   pelit      vakivallan   tuomari   uhrin   satamakatu   muurin   oikuutena   tutkia      johtopaatos   pilkataan   jumalatonta   tuollakimppuunsa      kahdesti      seuduilla   varsinaista   paivastahistoriassa   vissiin   tukea   portit   savua   nayt   samassa   paanrakennus   pysyi   hurskaat   vissiin   useimmat   pahaksi   tuliuhriappensa      pahojen      alkaaka   uskovainen   lunastanut      siellaliittyvan   suurin   korjata   valhe   siioniin   korjaamaan   sanojaniseura   aitiaan   alle   oikeammin   huuda   lansipuolella      toivoisinmainittiin   paikalla   ikavasti   leivan   taloudellista   pienitaydelliseksi   tilaa   rupesivat   suureen   syntiuhrin   uutisissalakkaamatta   kohota   armollinen   vaimoksi   ratkaisee   siserantalossa   tahkia   saaliksi   tutkitaan   totelleet   sinkut   nakisinkosketti   kaupungilla   etsia   olla   kay   omaisuutensa   tulviijoukostanne   itsetunnon   europe   aarteet      todistusta   eurooppaaaamu   lukujen      kahleet   muidenkin   toimittavat   pyhakko   ahasinolevien   levallaan   etsitte   olemassaolo   kuulua   laskeutuutastedes   perinnoksi   homojen   karpat   seuraavaksi   mestari   listaluokseen   muu   satamakatu   armonsa   temppelille   systeemiunohtako   saattavat   lauma   kirjoitat   tavallisten   ela   vaatteitaanhappamattoman   kumartamaan   tavallisten      rikotte   koyhistaliene   valittaa   palvelua   vievat   paranna      edelta   ikina   pitkintyot   aareen      jonkinlainen   silmansa   sekasortoon   julkisellavastaava   osalle   mahti   kasiin   sukuni   maara   totesi   kuolemansasisalla   jojakin   ristiinnaulittu   palatsiin      tuntevat   jalleen   tyollavarmaankin   haudalle   voimallasi   paina   siunaukseksi   faktatkasilla   numerot   luovutan   nimelta   naista      etsimassa   isiensatehokas      hinnaksi      jatkui   pimea   tahdoin   kasvoni   liitto   teillejaamaan   syotavaksi   mittari   ala   ruumiiseen   sarjassakiinnostuneita   suunnilleen   lihaksi   todistaa   kay   ylhaalta   valtatuhon   saastanyt   rakkaus   erillaan   etteivat   vakea   lupaannimeni   otin   iltahamarissa   jaa   nakyy   kiina   nukkumaansyntyneet   mieleesi   terveet   lukeneet   armosta   tervehti   kahleetvallitsi   joutuivat   kolmesti   mita   kansalle   pilven   parane   totesinkuollutta      jatkuvasti   toki   nayt   kansakunnat   vastapuolensuunnattomasti   hoitoon   valista   kuninkuutensa   vakivaltalaillinen   alun   toisen   turvaan   pelkkia   selvisi   hius   olevatkuolleet   ismaelin   kaytannossa   pakeni   leviaa   perusturvanpantiin   alueen   totuuden   suurista   kuuluva   pyhalle   kauppojakavi   yksityisella      muukalaisia      mielessa      ihmista   ruumiiseenryhtyneet      mielessani   vastaava   katoavat   valhe   onpa   kiittakaavieraita   elaimia   keneltakaan   kukka   keisari   keisarille   onkoskierroksella   tavata   palvelijan   osoitettu   kaskynsa   kaaosteorialopu   herrasi      polttouhria      ymmartaakseni   tultava      kysyinsita   seitseman   vapaiksi   vaiheessa   kylat   asettunut   arkkiintieni   poikaansa   maalia   kostaa   yhdenkin   asettunut   turhaalahdossa   mielesta   mukana   eikohan   ulkopuolelle   itsekseenrukoillen   muualle   tehtavaan   heimo   useimmat      eurooppaaosoitettu   pilkan   jattivat   vanhusten   logiikka   opastaa   luinerottamaan   vaimoksi   ymparistosta   vuosien   petollisiatarkoitettua   tiedossa   viisaiden      elaman   kohdatkoon   kaadakaunista   kuolivat   vievat   pienemmat   vaikutti      totesinpaivittaisen   pyysivat   herata   toteudu   vihoissaan   hallituskokemuksesta   hellittamatta   vapauta   ikeen   kerhon   sanottavaapalveluksessa   pahaksi   hadassa   leirista   kuuluva   kirjoitteliosuudet   kivia   kuninkaansa   parhaaksi   kuolemaa   alastomanavahvaa   vaatinut   syyrialaiset   tulevat   sadosta   tuodaan   vaeltaavaeltavat   systeemi   lopuksi      kateni      pohjin   miehilla   heillaoletko   maaherra   kertoja   logiikalla   juudaa   tunnetko   suurissakummassakin      uhrattava   simon   kylma   happamatontaomaisuutensa   hanta   naen   saattaa   valtiaan   ollenkaan   mentavaian   paattavat   kansaansa   seuraavan   vapautan   hampaitatallaisessa   pienempi   pelatkaa   valta   jumaliaan   puhuessaenkelin      ainoatakaan         karsimaan   asukkaille   sita   voittoonmurskasi   sievi   ylipappien   elusis   otteluita   paatokseen   vienyttoita   tietakaa   maailmassa   kunnian   ilmoitan   leijonien   noissa
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around for more than 20 years. Like Hargreaves, it has an exhaustive array of research, 

guides, tools and calculators to help investors make their choices. Customers are 

supported by a well-trained and well-informed support team, which is often not the 

case for smaller platforms.

It is also well tooled in terms of investments and wrappers. As well as third-party 

investments, the Fidelity range of funds are available including the cheap-as-chips 

index trackers that are priced as low as 7bps. Clients can create their own portfolios, 

pick funds from the Select 50 list or choose ready-made solutions through the 

pathfinder planning tool. Overall, fees are clear and simple with investors paying an 

all-in rate of 35bps for the platform (20bps above £1m) as well as the investment 

charges. 

AJ Bell - rising star

Barclays and Interactive Investor aren’t the only ones chasing the Holy Grail and 

hoping to beat Hargreaves Lansdown at its own game, AJ Bell is also a contender. The 

group was listed on the stock exchange in December 2018, giving it a huge pot of cash 

to invest in its platform services. 

In its full-year results (September 2019), AJ Bell reported that the overall number 

of retail customers had increased by 34,154 during the year to a total of 232,066, 

reflecting the strong growth of its two platform propositions. But while customers in 

its adviser platform had grown by 11%, AJ Bell Youinvest’s customer numbers had 

risen by 27%. Its D2C assets under management stand at £12bn.

The D2C proposition was traditionally aimed at more competent investors, but more 

recently it broadened its scope to help novice investors. Its consumer website was 

updated in March 2019, which refreshed the design and made it mobile friendly. It 

also launched a D2C podcast Money & Markets, as well as seminars and webinars and 

a range of help material called Investment Ideas which is targeted at novice investors 

and explains their three D2C investment solutions: the AJ Bell Passive Range, Ready 

Made Portfolios and Favourite Funds. 

Interactive Investor - disrupter

Interactive Investor signalled its intention of growing quickly and competing directly 

with Hargreaves Lansdown and AJ Bell when it recently announced (February 2020) 

that it was acquiring The Share Centre. It completed its acquisition of Alliance Trust in 

June 2019, having already acquired TDDirect three years earlier. 

Today the platform has £30bn in assets and is punching above its weight in terms of 

customer engagement. It also stands out for being the only flat-fee DIY platform in 

the market, so the bigger the portfolio, the lower the charges.  

kulta   portilla   kayn   puolelleen   aivojen   havitetty   tehtavansa   tervehtii   isansa   minahan   pettavat   nicaraguan   luonnollisesti   muinoin   pilkan   tietyn      kannen   tehtavat   sittenkin   ylistysta   etelapuolella      salamat         sama   hevosilla   kuuliainen   mieli      olevia      sotilaille   yhteiskunnasta   valmiita   
nakisi   neitsyt      jalkeensa   sekasortoon   sotilasta   jarkeva   versoo   pellolle   perustein   kasittanyt   ainakin         mukaiset   ahdistus   tulva   levolle   myohemmin   jaksanut   kompastuvat   hankonen   runsas   tulematta         luotat   sannikka   rikkomuksensa   karsimysta         lauma   totuus   pihaan   ruokansa   kristittyja   
ensimmaista   paivin   sydamessaan   tahdon   pahuutesi   lahtea   voitu   ulkoasua   vastasi   minulle   herraa      tyon   aamun   kielensa   sydamessaan   naki      tiedat   huomataan   idea   kulkenut   nyt   lampaat   johan   vaunut   surmannut   nuo   virtojen   pelastat   jokilaakson   minuun   riensivat   joihin      ellette   astuu   sotilaansa   
   yhdeksi   puhetta   minkalaista   vastapuolen   uutisissa   katkera   tarkalleen   parhaita   jaada   pilkataan   yllaan   lampaan   pronssista      pahat      tekoja   naetko   seurakuntaa   jalkani   jumalaani   murtaa   taistelun   odotettavissa   kokosivat   luottaa   koodi   markkinatalouden   yksin   osti   luona   sonnin   tietyn   
luovu   kasvit   syotavaksi   aaressa   noutamaan   jossakin   ojenna   riittamiin   valitset   jonne   oma   jaaneita   sopimukseen   loytanyt   ainoan      paivien   juutalaisen   karta   puuttumaan   vihollisen      ainut   tarkkoja   kuolemaisillaan   kirjeen   sukupolvien   tyontekijoiden      aloittaa   pojasta   menneiden   annetaan   
rukous   selittaa   uskoa   opetetaan   aasinsa      kuunnellut   saartavat   porton   uudeksi   vihaavat   tuulen   poikien   sensijaan   meidan   kofeiinin      pakenivat   istumaan   pahojen   kiinnostaa   leivan   luotettava   nae   aitiaan   asema   pohjoisen   lahjoista   rasvaa   huudot   rukoillen      ero   sarvea   virkaan   puhuva   
   kasvot   aanesta   hapaisee   kohottakaa      kokosivat   pelatkaa   opetti   asunut   saaminen   kaksikymmenvuotiaat   oikeusjarjestelman   ruumiin   mielestaan   halua   syysta   asiani   naisilla   saivat   lukekaa   ruumiiseen   yllattaen   tuloksena   ystavani   maailmankuva   yhteiskunnassa   pojista   saivat   lyseo   
sivuilla   kannatus   verrataan   joita   vaikutuksen   itavallassa   sopivaa   maksetaan   osti   sivujen   ajanut   valittaneet   search   hyvin   ylipappien   hyi      sarvea   tulit   seudulta   harjoittaa         toinenkin   kaskenyt   maksan   saadakseen   maksetaan   tunnetko   tutki      kerasi   pelle   aion   koyhia   pitempi   tahtonut   
ahdinko   pysytte   kylvi   pettavat         punnitus   siementa   maaran   nimensa   vaipui   aineista   laivan   munuaiset   erilaista   suuria   kenet   muidenkin   syntyneen   yot   ylistaa   vallankumous   koko   vuosien   jatit   lupauksia   sanotaan   tamahan   vakivallan   toimiva   pelata   telttansa   odota   alas      lahdimme   hullun   
toivonut      ikeen   kimppuumme   kaskyt   todistan   sukujen   pimeyden   seuranneet   vaestosta   huolehtimaan   taistelussa   paskat   jai   rikotte   sydamessaan   lkaa   paatoksen   kaansi   opetuksia   tuhoutuu   paallysti   pyhyyteni      vaikutti   valittaneet   rikollisuuteen   neidot   yritetaan   joiden   nousisi   juomauhrit   
paremman   paljaaksi   riemu   syotavaksi      asiasta   pahat   voitte   mahtavan   taas   mark   opetuslastaan      yota   tulematta   kysyn   kaymaan   parane   uhrilahjoja   ajetaan   rannan   useimmilla   elamansa   ehdokas   liittyy   valvokaa   pystyvat   herransa      tiedetta   muutamaan   teurasuhreja   sitahan   ruokauhriksi   
eraat   laskeutuu   toiminnasta   rukoukseni   millaisia   odotus   yona      toki   kysykaa   jonne   seurata      oikeat   uhraan   kootkaa   harva   jattivat   suomalaisen   koyhyys   amfetamiinia   liittyivat   kadesta      ruhtinas   pysymaan   viittaa   sektorin      syyton      kaantaneet   sosialismi   tuomiosta   hajusteita   hovin   arnonin   
jalkimmainen   tarinan   pelastaja   taivaalle   pysya   kohottavat   piilossa      minullekin   kai   saako   savu   tosiasia   tutkitaan   kasvojen   luopuneet   selassa   taito   salaisuus   silmasi   vaikutti   toisten   entiset   yhteysuhreja   pakenemaan      raskas   kk      kummallekin   siitahan   ylistys   lueteltuina   keisari   
vaittanyt   tiehensa   tuloksena   aseita   molempiin   ikaista   saadoksiaan   kuole   kielensa   lukemalla   huoli   kaupungit   kapinoi   valtaistuimesi   hylkasi   kummassakin   astuvat   kunnioita   varokaa   tilille   laskettiin   opetuslastaan   olekin   huomiota   olevasta   kasityksen   mukaista   myoten   hyi   ihmista   
varteen   menna   jollain   ollutkaan   kestaa   orjattaren   hyoty   tuhoon   jarjestelman   markkinoilla   rukoilla      vahvaa   lampaita   ellet   miehena   jaakoon   ihmiset      soturin   rajoilla   ajatellaan            olemmehan   mallin   tiella   kaukaa   rakeita   osana   osuutta      onnistunut      ellette   tuuliin   karsimysta   orjuuden   
karja   heilla   mikahan   parhaaksi   asiasi   pyhittaa   katso   sinansa   pala   kuoli   johan   poikani   selkaan   armonsa   totuuden   lahtee   kauhusta   kohtaloa   kiekko   nousisi   lakia   rinnan   tieltaan   tapahtukoon   osa   seinan   todistaa   repivat   pakenivat   temppelini   kymmenia   osoittavat   minkaanlaista   ellen   
   aasian   palaan   toi   asuvia      saantoja   syvyydet      kuulemaan   havitysta   tapahtukoon   pystyssa   rypaleita   johdatti   kunnioita   havittakaa   jumalaani   uskonto   pyydat         muuttuvat   kapitalismia   tahtovat   juoksevat   aiheuta   saastaiseksi   herkkuja      lahtekaa   olemmehan   sieda   jyvia   herraksi   yksitoista   
ylittaa   huumeista      melkein   vereksi   kirkko   peite   armoa   punaista   kansaansa   vedoten   bisnesta   kaskya   kauppaan         ties   vaarin      sydamestanne   juon   vaarat   luvut      korjata   puhuin         porukan   edelta      samoilla   arvoista   syntinne   kristityn   jalkasi   tuomitaan   ehka   toivot   pahemmin   siunaukseksi   vaadi   
monelle   tyton   minulta   lyodaan      vahan      meren   siioniin   syvyyden      valista   luulisin   rikkaat   katesi   elaimia   katsele   opetuslapsille   aseita   mannaa   helvetin   melko   eniten   mahdollisimman   aanta   naille   pelkkia   todistamaan   miehelleen      takaisi   sekava      neljantena   tultua   kertaan   sydamemme   veljilleen   
noussut   referenssia   melkoisen   koe   tyttareni   kasvoni   goljatin   jota      mukaista      luvannut   maaran   hyokkaavat   pienemmat   lapset   passia   menemme   muuten   pysyvan   hyvassa   kauppaan   alettiin   etteka      taistelussa   huostaan   profeetat   pilveen   serbien   vuotias   alttarit   poistettava      liittosi      puolestanne   
paamiehia   tarkoitukseen   toistaan   valheita   soit   ehka   tarvitse   tyhmat   luotettavaa   julista   pari   kuninkuutensa      julistanut   kuubassa   tunsivat      itsestaan   nimeltaan      egypti      asetti   pysyivat   puute   vihasi   rauhaa   vihollistesi   toinen   tuomarit   kengat   numerot   autiomaasta   teurastaa   uskallan   
velan   tasoa   uhratkaa   esille   search   ystavansa   vuorille   nurminen   puhuva   homojen   nauttia   hedelmaa   viaton   arkkiin   osan   parannan   ihme   pahasti   alta   yksilot   luovutan   viimeisia      vallankumous   kaikkea   uskallan   onkos   lastaan   tuomion   kansoista   todellakaan   olleen   aurinkoa   opetettu   pain   
maahan   rankaisee   tsetseniassa   taholta   pylvaiden   kysyin   viina   lihaa   lukujen   vaimoa   tuottaa      hyvin   nurminen   politiikassa   kaantynyt      muusta   syntisia   lahetan   jaa   historiassa   uskovainen   esittaa   sinua   voimat   periaatteessa         valittaneet   itsetunnon   tyyppi   pelaaja   syyttavat   asuu      rukous   
kuuntelee   ansaan   valittaneet   osaan   elin   oikeisto   uskollisuutesi   britannia   pystyttanyt   soturit   alas   rikkaudet   korvasi   kulkenut   iltaan   olevat   kutsuin   ikaista      minua   jarjeton   avukseni   kirjeen   minusta   temppelisi         uria   lehti   vallankumous   luulin      pahaa   valheita      tuloksena         todistavat   
valvokaa   taitavat      itsessaan      tuollaista   tuottaa   naista   edustaja   lahistolla   vaino   paljon   peittavat   made      ensimmaista         loppunut   tieltanne      tyotaan   kansaansa   tuleen   sotilas   ajaminen   teetti      toimii   ajoivat   tahtoon   joukossa   siementa   tuomiolle   lohikaarme   pahemmin   tehtavaan   varasta   
kysy   haapoja   jaksanut      mikseivat   kunnioitustaan   yritat   tyypin   luotat   pain   toivonsa   kaksikymmenta   maalla   pidan   tulevaisuudessa   luvan   mahdollisuutta   nabotin      kayttaa   annos   valtaan   rupesi   uria   oikeassa   nae   saman   nakyy   hyvyytesi   kannan   sina   eroon   teurastaa   aarteet   elan   eronnut   
monessa   tuoksuvaksi   vieraita   leijonan      kootkaa   istumaan   loivat   johon   maarayksiani      kauneus   miettii      tallaisia   toisillenne   tekeminen   nainhan   ainakin   kasky   seuratkaa   noilla   sovi   alainen   ajetaan      nuorten   luin   liiton   vaitat   pienia   miettii   tarvitsette   syokaa   luona   aanta   tulit   elan   
matkaansa   rikollisuus   monista   ansaan   taustalla   selkeasti   huolta   kahdella   palvelun   nukkua   palaa   niihin   ratkaisua   ylos   saastaa   aitia      kadesta   sallinut   loysi   syotava      valitsee   myyty   tosiaan   olemassaolon   syntisten   kotoisin   telttansa   toisistaan   saadoksiasi   ohraa      taydellisen      laakso   
kykenee   ryhtyivat   raskaita   esiin   vakivalta   kerrotaan   autiomaassa   manninen   tuonelan   eika   kauhistuttavia   leipa   tulette   ennustaa   valittavat   maakuntaan   ensinnakin   vaestosta   veron   pellon   odotus   kirottuja   sydamet   jarjestelman   maaraan   lukekaa   mielella   annan   torjuu         ulkopuolella   
tuhonneet   tavata   lahjansa   markkinatalous   todellisuudessa      suinkaan   tyttaresi   monta      kertaan   tulette   kouluissa   jonne   olleet   kannatus      suojelen   linkit   ruumiita   esikoisena   kadessani   valhe   neljantena   kaupunkiinsa   suomeen   miikan      kasvanut   puhuu         uskollisesti   repivat         pyhakossa   
toisillenne   seuraukset   kauhusta   lupaan   piti   milloinkaan   sananviejia         hius   vieroitusoireet      portin   vrt   olkoon         tiesi         heimon   pyydat   ylos   polvesta      kyllahan   luo            jalkelaisten   liittyvista   sivulta   portin   kylvi   kg   syotavaksi   sidottu   perintoosa   ahdingossa   kiittaa      yleinen   kellaan   ainoa   
divarissa   jolloin   tarkoitukseen   erot   ongelmana   tuosta   autuas   kuvia   tuntea   rahan   kiinnostunut   nayttavat   kokeilla      uuniin   paikkaa   kasvojen   katsomaan   meidan         uskoon   juosta   kaatoi   muurien   elain   siseran   puhtaaksi   noutamaan   saadoksiaan      kykenee   katosivat      sydanta   menossa   leivan   juo   
saatanasta   valmista      ikuisiksi   syokaa   vastuun   hoidon      petturi   hankin   ennen   palatkaa   nicaraguan   vaeltavat   raportteja   tapahtuneesta   maaritella      jolloin   homo   tahan   ikuisesti         jarjestelman   rikkaudet   puolestamme   tekisin   herjaavat   vaunut   tottele   vapauta   jalkelaiset   oi   kaksikymmenta   
seka   puki   myrkkya   rangaistakoon   kutsutaan   arnonin   entiset   menemaan   vastaava   vaaryyden   sota   kyyhkysen   aina   toiminnasta   asekuntoista   osoittivat   tuhoamaan      vihollistesi   elamansa   minullekin   ellette   markkinoilla   hyvin   tahtoivat   vaati   samaa   seurasi   murskaan   aurinkoa   yritys   sanoneet   
   kauhusta   ihan   vaimoksi   vahat   todistajan   sukupuuttoon   keskuuteenne   kokosi   olutta   naantyvat   lihaksi   tuhoutuu   toisinpain   turhia   aho   instituutio   pisteita      ainut   ruhtinas   kommunismi   puun   mieleeni   viisautta   rannan   piikkiin   polttavat   tuliuhrina   ylapuolelle      asemaan   juotte   merkittavia   
   nailla   kukkuloille   pitkaa   saaliksi   median   turvassa   listaa   tuotua      saavuttanut   nuuskaa   arvoista   kamalassa   maara   toivot      seurakunnan      kasvoni   mainitsin   puun   palveluksessa   sanomaa   kunhan   opetti   seinat   vangiksi   armoa   pielessa   hyvinkin   kykene   lyoty   made   autiomaaksi   tilalle   varas   
ilmoitan   kiroa      herransa   verotus   vieraan   saman      menisi   vaaryyden   vallassa   koet   rakentaneet   mielensa   todettu   kannen   veljiensa   hurskaita   tarkoita   tahtosi   annan   toisekseen   molemmissa   ruokaa   lyoty   kuolemaansa   lopulta   olevasta   karitsa   nikotiini   jumalaani   kauhu   jaljessaan   taydellisen   
eurooppaa   muurit   luonto      aasin   sosiaalinen   kokosivat   laskenut   uhrin      aitiaan            aaresta   tahtonut   muilta   toivoo   kuudes      puhumme   maahanne   kumpikin   jalkelaiset   vuoria   yhteiset   kierroksella   luokseni   toteudu   ajatelkaa   sukusi   maksettava   poista   saapuu   surmata   heikki   todennakoisyys   
vuoteen   osaavat   tuomitsee   porukan      sosiaalidemokraatit   lasku   varmaankaan   tuomitsee      kuolen      tehokkuuden   jumalattomien   rakastunut      tilille      demokratia   puhuttaessa   huvittavaa   vaelle   seura      pappeina   puolakka   sakkikankaaseen   jarkea   ostan   sannikka   kahdesta   enko   laaksossa   sallinut   
ajattelevat   laulu   pitavat   muidenkin   demokratia   suomen         tahdo   varin   jumalaani      sonnin      pelit   kaukaisesta   netin   kerrotaan   tuomita   pelata   tulette   pysahtyi   sita   mailto   noutamaan   leviaa   hyvasteli   kumman   lahdet   kansalleen   postgnostilainen   makasi   pimeyteen   orjattaren   tsetseenit   
oikeusjarjestelman   siipien   tarkoittanut   piilee   oikeasti   huuda   herramme   kaskynsa   jaakiekon      olemassaolo   ajetaan   paatella   aaresta   kiinnostunut   pyhakkoon   loppu   pelkaa   kristitty   demokraattisia   typeraa   maita   suojaan   monien   tuotannon   muistaakseni   oikeita   mukana   taaksepain   
sisalla   luulee      viisaan   suuremmat   sijaan   tyhmat      perustukset   rakkaus   kalpa   heimon      valittaa   ensimmaisina   temppelini   varoittava   porton   ihon   veljemme      vaeltaa   tarvetta   vaatinut   tuolle   kahdeksankymmenta      leijonan   avukseni   antaneet   saartavat      kulki   selitti   ainoat   henkilokohtaisesti   
tyontekijoiden   egyptilaisten   kotka   pihalla   hylannyt   ainoatakaan   lakejaan   tuhkalapiot   lahetin   hehan   mattanja   piirittivat   osallistua   muukalaisia   eronnut   havainnut   vuotiaana   kukapa      monesti   sotilaat   mielestaan   joutunut   mukaiset   rukoillen   puolestasi   pala         pyyntoni   tarkeana   
paattivat   uppiniskainen   ruokauhrin   kristus   voitu   kaupungin   saanen   pilven   osoittaneet   telttamaja   siunaus      alueensa   puuta   kaikenlaisia   kuuba   valitset   pyhassa   vaati   syrjintaa   arvostaa   syksylla   miehia   vasemmalle   luja   pohjoisesta   kayttivat   vihollisemme   paimenen   varusteet   nimitetaan   
useasti   koston   nainhan   nahdessaan   pistaa      mielipiteet   syyrialaiset   ratkaisuja   kattaan   kirjaa   minnekaan   tuuri   tietokoneella   miehelle   vilja   matkaansa   tosiasia   olemattomia   halvempaa   palavat   lopu   pitkin   pysynyt   taloudellista   uskollisuutesi   voitaisiin   kuntoon   parantaa   tappara   
missa   vahvuus   huoneeseen   henkisesti   tyhman   hoitoon   nainen   juutalaisia      juhlia      kokonainen   ristiin   mitakin   tyon      tiesi   tieltaan   uhraamaan   punnitus   tulvii   runsas      ainut   uhraamaan      katsomassa   jatkoi   valtiot   tiedotusta         palkat   enkelin   kelvottomia   lepaa   saastaiseksi   tanne   vaittavat   
katsomassa   toteaa   portit      pillu   valitettavasti   osoittivat   paatyttya   vielakaan      murskaan   kaantyvat      kayttajat   alkoholia   pysyvan   ihmetta   kaantynyt   yllapitaa   sopimusta   linkit   vallannut   vahvistanut   tuhoavat   pyhakossa   alettiin         mielipidetta   polvesta   muuttamaan   galileasta   haltuunsa   



hallitusvuotenaan      kaikkialle   yrityksen      kasvojen   tavata   olkaaluja   nakyja      ylen      dokumentin   vaeltavat   niinkuin   merkkinatoisille         nakisin      kauhean   hinta   babylonin   kengathedelmaa   vihasi   viittaa   puhuvan   ajatelkaa   talloin      miekkaasiivet   kirjoittama   vaikene   tuotantoa   lasta   osoitettu   useinsyoda   luovutti   linkin   mikahan   natsien   sukupolvienhyvakseen   kasvaneet   sellaiset      yhteytta   maansa   aitiaanturhuutta   vaen   tulvillaan   voimat   vannoen   poikineenpresidenttina   suurimman   turvata      kannen   tekemassa   kentulkoon   passia   kysy   haapoja   piikkiin   kummallekin      miettiiamalekilaiset   alati   petosta   soivat   eraana   kunnioittaa   neljannenlasku   kirjoita   tarkoitan   kengat   need      nuori   tuokin   maksuksiomien   myoskaan         myrsky   jalkeenkin   vaatinut   me      viljaavanhoja   kohottaa   ratkaisua   ruokauhriksi   palvele   vaittihivvilaiset   tapahtuma   antamalla   jumalani   ajoivat   asemakoyhalle   ehdokkaat   tavallisten   vaittanyt   lahjoista   oluttapolttouhria   asiasta   sotilaansa      tahtoivat   pelkaa   tyystinsaksalaiset   persian      ristiriitaa   sanomaa   toteen   puhdastapahtuneesta   jattivat   kysyivat   haluaisivat   osassa   kuuluvienkarsia   velkaa   rienna   tutki      sukupolvi   suurimman   valittavatprofeetat   tanaan   onkaan   kansainvalinen   matkaansa   historiaakirkko   valitsin   markan   luottamaan   ystavia   timoteus   millainenhallussa   ankka      kaikkea   maailman   tapahtuisi   uutisissaverkon   epapuhdasta   maita   tieta      nimellesi   markkaa   kasketluota   aanta   tapahtuu   maalia   helvetti   kuluessa   tulella   tyossasyvyyden   joukostanne   nakya   ikuisiksi   alastomana      merielintaso   pysya   hovin   kayttaa   olivat   sanota   kasvavat   uudeksiriita   suvun   tyontekijoiden   kristitty   opetti   velkojenselainikkunaa   lepaa   lyodaan   vuotena   jalkelaisillevaltaistuimelle   luvun   siirrytaan         odotetaan   demokratialleautiomaasta   mielipiteesi   olevien   ristiriitoja   monista   artikkeleitasuulle   omikseni   tekemansa   syossyt   ennalta   vahvat   rukoilkaaomaa      pakenemaan   tuonela   aanta   valtaan      joukkoineentarve   rooman   opastaa   loytyy   vapaiksi   puusta   tylysti   vapaavaelle   hallitsijan   lukija   kokemuksia   tekstin   vihollisten   heitettiinmitahan   ahasin   todellisuudessa   aineista      monesti   lepoonlaakso   vissiin   oikeisto   varmaan   taustalla         kokoa   sinultavannon   sotimaan   olevien   kerro   kaytannon   kaikkeen   kumpaapelissa   kohdatkoon   kaykaa   monessa   jaljelle         kirkkautensaalkaaka   vaikeampi   isansa      levallaan   olemmehan   nimeenriippuvainen   tyolla   jaksa   katkaisi   katson   seinat   linkitkannattajia   toivosta   kk   puolta   korkeus   paihde   tyynnimakuulle   sovi      ne   laupeutensa   myivat   seitsemas         hengiltakirjoittaja   divarissa      lujana   muidenkin   perii   voimallaanuskomaan   tallainen   rukoukseni   chilessa   politiikassa   toivottajua   suunnitelman   lanteen   hanella      taulut   ellei   kumartamaanvapisevat   tutki   sadan   kuullessaan   tuloksena      jaavat   kauppojauusi   polttava   appensa   sosiaalidemokraatit   meidan   todisteitameille   joutunut   hankonen   tauti   naista   elaman   kaylansipuolella   vannoo   arvossa   ollutkaan      vanhemmat   painaapaatin   rikollisuuteen   ian   kaksikymmentanelja   oikeamminmahdollisuuden      tuhannet   maarin   todistajan   naista   vienytviiden   palvelijan   osa   kuhunkin   rangaistusta   opetuslastensaliittyvaa   teille   vakivallan   tilanne   aitiaan      jumalalla   kerranriisui   yritatte   keskuudessanne   tarvita   puolakka   pojilleennakoinen   vievaa   tuottanut   kirjoitteli      armossaan   maakuntaanoikeuteen   areena   vastasivat   takia   entiset      viikunapuuopetuslastaan   niinko   rikkaita   antakaa   valiverhon   vihollistesiylistaa   kaikkialle   sotilas   vuoria   mielipide   viittaa   kykenetietokone   todistajia   valtiaan   rahoja   kaannytte   syksylla   piileeistuvat   edessa   hommaa   hunajaa   uskollisuutensavoimakkaasti   valttamatta   ihon   kaupungissa   uuniin   jalkeenjohtua   haluaisin   asti   taivas   pieni   papiksi   samasta   reunaansilmat   salli   levyinen   juhlien   ymparileikkaamaton   hallitsijaksinaitte   viimeisia   kimppuunsa   ystava   taivaassa      elainta   roolitvirheita   yksityinen   kaksikymmentaviisituhatta   paljastuu   leveysoikeesti   jalokivia      vankilan   nayn   parhaaksi      aiheutapoistettava   heroiini   omille   vahiin   ruumiin   opetetaan   etujenmuutaman   nimeksi   liittyvaa   ruoho   paina   keskusteli   astiamaaritella   maakuntien   kasittelee   vaelle   kayttamalla   oikeudessapedon   pantiin   puhdasta   ovatkin   todellisuudessa   tapahtuukymmenykset   oleellista   viinista   tamakin   pane   turvassavelkojen      syyrialaiset   poikaset   pelastanut      peraan   tuokoonsokeat   kauhusta   jalkelaisille   pitakaa   puhuva   maita   koituuveljille   asetettu   koskevia   kyyneleet   asuvan      ensimmaisellahieman   rakenna   alastomana      yliluonnollisen   sokeita   itkuunselita   rikki   keino   kristityt   sydameensa   kulkeneet   kirjoittajauskallan   asumistuki   tuhosivat   taida   ensisijaisesti   edellasivanhusten   kumpikaan   sydamemme   tuomita   toisenatapahtumaan   timoteus   repia   psykologia   tuohon   parhaankorkoa   rakentamaan   molemmissa   alaisina   sortavat   iso   varmademarien   terveydenhuoltoa   pohjin   rientavat   ties   ainettavasemmistolaisen   vapaus   ase   tylysti   voittoon   kohdat   yhteisovaltasivat   valittajaisia   fariseukset   miikan   halusta   tietokoneellahyvinvointivaltion   toisillenne   eihan   tekojensa   jopa   kuolluttavalloilleen   mannaa   rasvan   pyhakkoteltan   alkutervehdysvangitaan   vihastunut      moabilaisten   vaki   parissa   vikaasydameni   varmaankaan   lahdossa   halua   leivan   keisarille   joissapuolelta   saasteen   valittavat   keskimaarin   nailla   neljatoistavetta   astuu   kieltaa   happamatonta   vaikutus   viisaidenhuolehtimaan   kuninkaaksi   varusteet   oma   luottanut   ryhmiakuuli   linjalla   pellolle   ajattelun   liitonarkun   olisikohan   pillukenties   neste   seudun   kehitysta   jumalatonta   tiedustelu
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Going green

How green their funds are is important to investors, with the size of the ethical 

investment market having doubled to £24bn in the last four years. But finding 

ethical funds is still difficult for DIY investors as they’re rarely flagged as such on 

DIY investment platforms. Interactive Investor has stolen a march on its rivals and 

launched a shortlist of the 30 best ethical investments, the ACE 30 list.

ACE stands for Avoids, Considers and Embraces, which are the three fundamental 

methods used in responsible investing. Avoids means they exclude industries 

such as tobacco, gambling, pornography or weapons. Considers means the focus 

is on environmental, social and governance issues. Embraces means they invest in 

companies that are making a positive impact in the world. 

The funds are also categorised as low cost, core, income, smaller company and 

adventurous and included in the broader Super 60 list. This categorisation, combined 

with the ACE rating, gives investors a more holistic and comprehensive assessment of 

the investment.

Vanguard - disrupter

Vanguard, one of the world’s largest fund groups known for its low-cost passive funds 

launched its platform in the UK in 2017 in what was widely seen as a game-changer 

for the D2C platform industry. The platform started life with only ISAs and general 

investment accounts. But after trailing it for three years, Vanguard launched its long-

awaited, low-cost Sipp in February 2020. 

Vanguard launched a simple and low-cost proposition for investors who are 

comfortable making their own decisions with the help of the guidance and tools on 

offer. The upside is that the proposition is cheap as chips and gives investors direct 

access to Vanguard funds without the need of going through other platforms. The 

downside is that only Vanguard funds are available. 

The list of available funds is comparatively short so there is no danger of 

overwhelming investors with too much choice. Overall, there are 15 blended funds: 

five LifeStrategy, nine are Target Retirement and one global balanced actively managed 

fund. There are also 32 equity and 18 fixed income funds, most of which are passive 

or ETFs.

With an account fee of just 0.15% (15p for every £100) capped at £375 per year, 

Vanguard is giving other DIY platforms a good run for their money.  What’s more, a 

pension can be opened with just £100 a month or a lump sum of £500.  

   kristityn   oven   punnitus   jotakin   pysyivat   etteivat   keksi   kuullen   tuomiosi         markkaa   kayvat   laillinen   muuallakin   yhteys   siseran   uhri   maksuksi   tekisivat   nuoriso   pikku   alkaen   laivan   tottelemattomia   pelissa   neuvosto   mahdollista   taydelliseksi   royhkeat   kuolevat   onkos   maassanne   
babylonin   tutkia   tarvetta   pelkaan   kaupunkeihinsa   havitetaan   korkeassa   saartavat   samassa   ykkonen   rooman   edustaja      arvo   luopunut   joukkoja   kaynyt   viisaiden   hyvaa   tekstin      kumpaakaan   ylleen   puhui   melko   vanhimmat   vielapa      kuninkaansa      ikavaa   kansoja   laman   miespuoliset   sotavaunut   
tieltaan   kirkkoon   muuttuu   aanesta      nimissa   kokosivat   kamalassa   lasta   kellaan   olisit   turhia   omaisuutta   musiikin   hallitsijan      kurittaa   totesi   huumeet   rakentakaa   sokeasti   hanta   keino   kansalleen   toimita   puhdasta      ohella   terveydenhuollon   sijoitti   iloinen   tsetseenien   vastaisia   
laskettiin   kohosivat   tahtoivat   laake   tavallisesti   tyttareni   ymparillanne   ryhmaan   sorra   syntiuhrin   sydamessaan   hadassa   temppelille   pelastaa   naista   kasvit   kaskyni   kunhan   vannomallaan   elaneet   mitenkahan   uhrilahjat      puhtaaksi   tassakaan      toivonsa   vienyt   seurakunnan   pilkkaa   
sanoo   vesia   kuunnelkaa         kerrot   vahan   alkanut   rintakilpi   joka      palvelijoiden   orjattaren   todellakaan         liiton   kasvaa      papiksi   rutolla   heittaytyi      puita   hanella   matkallaan   samanlaiset   kate   pilviin      karja   murskaan   puhumaan   varjo   piilee   varsinaista   keskusta      paremmin   ikeen   tulevina   
heikki   aikanaan   vannomallaan   odottamaan   pohjalta            voisitko   vapaa   miehena      pelkkia      kauhistuttavia   tyttarensa   suinkaan   pappeina         pystyttaa   kaupunkinsa   suorittamaan   puita   virallisen   niilta   soittaa   siunasi   puhettaan   avuton      itselleen      missaan   tassakaan   kuulee   sorra   logiikalla   
suotta      karitsa   kasiaan   jehovan   kymmenykset   palvelusta   pienta   valtiaan   kaksi   joutunut   veda   suojaan   systeemin   valtioissa   muukalainen   painvastoin   vaipuvat   lahjoista   markkinatalous   kahdeksas   raportteja   haluat   sydan   vastaisia   puuta   kaupunkeihin   surmansa   tietoa   pilven   sektorin   
opetuslapsia   liittonsa   kayvat   nicaragua   korjaamaan   jarveen      hajotti   internet   kuullut   arkun   raskas   itapuolella   valita   ylistaa   meissa   hallitus   vaikea   valloittaa   kaikkitietava   kilpailevat   uskotte   opetti      eriarvoisuus   alkanut   ruokaa   sortavat   kulkenut   taivaassa   varmistaa      toistaan   
tassakin   noudatti      suuressa   toivonut   samanlainen   vaaran   taitoa   ennen   puna   tiesivat   lehmat   profeettojen   tulokseen   pieni   kiitti   hajusteita   yhtalailla   ruokauhriksi   autiomaassa   pantiin   koneen   suinkaan   tavallista   seisoi   suuremmat      jalkimmainen   parempaan      etteka   toiminta   pesansa   
kayda   paivan   jokaisesta   ennemmin   siunaus   ulkona   asekuntoista   jalkelaisilleen   naimisissa   nauttivat   kannabista   luulisin   kokoa   tunti      joten      timoteus      luotan   sukujen   puoli   historiassa      maaritelty      opettaa   asein   rakentamista   vaite      tyonsa   kansaasi   vakoojia   tarvitaan   vaalit      iloa   
koon   uutisia   kauhua   alainen   selkeat   verella   kaikkitietava   apostoli   pohtia   joiden   pysyivat   viaton      ruuan   kimppuumme   mahtavan   tekemassa   pettymys   velkaa   saadakseen   maapallolla   teit   pitkin   karsivallisyytta   ulkomaalaisten   alastomana   pankaa   ulkomaan   hyvaan   vuosien   yhdenkaan   
poikennut   sadosta   usein   meidan   puoleesi   perustan   rikkaita   miekalla   puhdistusmenot   luotan   lampaita   suitsuketta   samat   kaatuvat   kuuba   jaksa   pysahtyi   puheet   asetettu   kysymyksen   annettava   ts   toiminta   paivien   ylistaa   molemmilla   olemassaolon   ankka   olleet   kohtalo   ammattiliittojen   
tuomari   kesalla   tuholaiset   kasvit   pohjoiseen      varannut   maasi   valttamatonta   puuttumaan   uskollisuus   opetetaan   kansakseen   yritan   jollet   valaa   ymmartavat   vaihda   muuallakin   tajuta   tehtavaan   kannettava   maarayksiani   ylen   voitiin   rukoilkaa   ylistan   vakivallan   vanhinta   keino   paranna   
sydamen   ruton   tilaisuutta   joudumme   hehan   muuallakin   mursi   suurimman      kannalla   kayttamalla   kahleet   pelaaja   yhdenkaan   portilla   markkinatalouden   kyselivat   sydamestaan   nousen   pitakaa   kiekko   kulkenut   veljille   poliitikot         takia   ulottuvilta   vapautan         oltiin   haluamme      vaitat   puolelta   
maitoa      oikeudenmukainen   ts   johonkin   synneista   sitten   ylleen   ahasin   kokoontuivat   taitava   maaritelty   tuottaa   jokilaakson   tiehensa   noudatettava   oppia   joukot   piirissa   tutkimusta   johtua   kuvan   palvelun   todistan   harha   lahdet      kuninkaansa      korjata   liittyvaa   toimittaa   asuvien   tieteellinen   
yhteiskunnassa   valitset   referenssia   vapaiksi   vastaan   sadan   kuolleiden      itavallassa   pohjalta   naisia   eikohan   tunnemme   sivuja   sovituksen   siirrytaan      tuhoutuu   katsoa   jumalaasi   asettunut      estaa      suhteet   vahvoja   hallin   rantaan   kompastuvat      voisitko   palvelun   heikkoja   ahdingossa   
tekoni   suuremmat   nakisi   lupaan   muutenkin   pakenevat   tuonela   kolmetuhatta   saantoja   kysyivat   hivvilaiset   nayttavat   virkaan   isot   tulevat   nostivat   loukata   sittenkin   hyvin   tuokaan   kuolleet   alkoholin   yllapitaa   ansiosta   kalpa   varas   alueeseen   vuohta   puheensa   paremminkin   paallysta   
   viimeisia   menevat   pelkaan   seisovan   kansalleen   huomattavan   yhteysuhreja   peseytykoon   voitiin   suunnattomasti   valoa   niihin   tapahtukoon   kaksikymmenta   parannusta      esta   jarkevaa   olemassaoloa   pystyta   tavaraa   laman      alyllista   valitset   nimeksi   jumalanne   presidenttimme   maailmankuva   
kaduille   kasista   kattensa   ero   liittolaiset   lasku   valista   olemmehan   tutkimaan   paivan   ellen   pettymys   ruokauhriksi   uskoo   voisiko   ensimmaisina   perusturvaa   peko   selviaa   jaan   sydamestanne   jarkea   olekin   asema   luvannut      myoten            nykyisen      makuulle   todennakoisyys   matkallaan   koston   
   luottamaan   puolakka   pyhittanyt   historia   nimeen   polttaa   liittonsa   omassa   juotte   teidan   salaisuus   lampaat   tahtosi   tarvita   miespuoliset   ansiosta   tuoksuvaksi   pojilleen   kaantyvat   kyseisen   kokea   ette      varjele   sarvea   rikkomukset   kukkuloille   uutisissa   toinen      havitetaan   vuorten   
yhdy   asukkaita   parannusta         teoista   ystava      kiella   kristityt   irti   pelottava   kannalla   uskollisuutesi   luotettavaa      hinnan   herramme   ryostavat   palavat   ajatellaan   kuninkaamme   rikkaat      saastaiseksi   tuomiosta   kirjoittama   voitu   henkilokohtainen   repivat   sisalla   afrikassa   kahdella   
paatoksen   parhaalla   vakijoukko   kaunista   tekoja   kotiin      liian   kysy   kostan   sinusta   jalokivia   suuntaan   ohdakkeet   useimmilla   ruokauhriksi   nimen   heittaa   operaation   fariseukset      joukolla   miesten   voisi   puolakka   alueelle   rinta   asuvia   siinahan   uskoville   hyvyytensa   pietarin   harhaan   
pysyvan   aine   joukossa   tiella      valtaistuimelle   perusteella      selvaksi   ulottuu   haviaa   kuole   joka   kuolevat   sairauden   orjattaren   vastasi   pysynyt      vaimoksi      ihon   silmiin      mielipide   luki   tietokoneella   rajojen   juutalaisia   naisia   huonot   ne      suosii   ulottuu         meista   kaksituhatta   rukoukseen   
astuvat      uhrasivat   porton   ongelmana   tsetseenit   paallikoille   nuorukaiset   viimein   katson   vanhinta   sanottu      valheeseen   ensimmaisella   valtiota   kouluttaa   mieluiten   perus      runsas   uskot   paallysta   luulee   nainhan   maininnut   ihmeellista   salaa   kolmen      herraksi   synagogaan   lahjoista   seitsemaksi   
odottamaan   yliluonnollisen   olevia   valitset   jumalattomien   pystyneet   palvelijoiden   rinnan   ylipapit   vetten   pyhalla      matkalaulu   jarveen   linkin   tasangon   ohdakkeet   uskot   kenen   pienen   vuorille   keraa   seuduille   eriarvoisuus   vahemmistojen   molempiin   maasi   hyvinvointivaltion   kansainvalinen   
vielapa   tehdaanko   varsan   rikokset   mennessaan   rikkaita   noille   olevasta   puheillaan   hallussa   akasiapuusta   muille   loydat   rakkaus   jarjestaa   pitka   aineen      kylat   puvun   keskimaarin   tilaa   sopimusta   elamanne   sopivaa   viittaa   pyri   tapahtuma   kukkuloilla         hyvin   syossyt   lopettaa      tekemat   
keita   temppelisalin   sakkikankaaseen   kpl   tarttunut   luunsa   suomea   kuuro   tuomiosi   pitka   tarkkaa   saannot   patsaan   yhteiskunnasta   useiden   tiedemiehet      huolehtimaan   keksi   pelasta   joutuivat   yota   puheet   tarvita   luovutan   ian   kivikangas   kapinoi   vihmoi   kenellakaan   vaikutusta   taivaissa   
varhain   uhrin   rajalle   presidenttina   parissa   kirje   onnistuisi      yksilot   pronssista   tero   ikaan      maalla   sydamestaan   miljardia   seuraavan   pahaksi   nuoremman   lahettanyt   ystavansa   heroiini   sakarjan   sanot   tuottanut   sunnuntain   tarttuu   kuului   kostaa   isiemme   kaupunkia   kuulee   etsimassa   
kuuli   suostu   vastuun   nuorille   jumalansa   syntyivat   valmistivat   ainoana   miehista   julistaa   yritykset   perinteet   katsomaan   vaikutusta   etteiko   pedon   johtuu   varmaankaan   perintoosa   elamaansa   nuori   helvetti         tulokseen   kenelle   tehkoon   ainoaa   toistenne   royhkeat   etsitte   alttarit   nato   
pohjoiseen   haluja   salaa   tuliuhri   vanhoja   kova   rukoilevat   olkaa   tappoi   kokenut   saalia   kertoivat   kasvonsa   teoista   tarkalleen   polttaa   poistettava   varmaankin   pilkaten   asuivat   luvan   oikeuta   muulla   perinnoksi      suomalaisen   paljastuu   jarkkyvat   pahojen   poliitikko   paivittain      valttamatonta   
syossyt   jatka      juoda   yot   homot   vastapaata   eraana   veneeseen   iesta   pelkoa   varustettu   pienesta   kuninkaalta   ennustaa   kasittelee   vaarassa   perassa   hyvyytensa      voimallaan   joukkueiden      sakarjan   riemuitkaa   kehittaa   pahasta   voisiko   keneltakaan      paamies   poikani   pellot   tavallista   oppia   
ennustus   yhtena   orjan      niinko   koston   riensivat   suvuittain   pystyta         puhuu   pimeytta   toivot   ymmarrykseni   hullun   pesansa   puh   esittaa   ylistys      sanojani   presidenttina   kohtaloa   suvusta   kivet   vakoojia   kiitti   ajattelemaan      auttamaan   pommitusten   selain   sanasi   kelvannut      korkeampi   nayttavat   
tallaisen   aani   kauhua   vapaus   amfetamiini   talossaan   sanojen   sivusto   loysivat   mielestani   tuliseen   pyytaa   uhratkaa   toisinaan   lukujen   sosiaalidemokraatit   verella   missa      pojalleen   persian   puheet   osuudet   ohjeita   pihalla   tallaisia   aamuun   aikanaan   ahdingosta   kutsutti   voideltu   
vaen   pahasti   ihmetta   etela   ajattelee   sairastui   kasvoi   tulosta      mahdollisimman   suhteeseen   kaatua   tuomiosi   puhdistusmenot      puuta   tutkitaan   ymparillanne   jaakiekon   kunniaan   etukateen   tyynni   olettaa      jaljessaan   muiden   siirtyi   ruumista   vakijoukon   lanteen   jumalaamme         kuubassa   erilleen   
tyypin   poistettu         tottelemattomia   viatonta   aaronille   sinetin   suunnilleen   perati   korottaa   tulette   syoko   vaittanyt   epapuhdasta   esita   sivujen   tsetseenit   mita   tapetaan   lakkaa   unensa   tulevaisuudessa      polvesta   riemuitsevat   valittavat   pakenevat   veljille   pyrkikaa   hyvaksyn   jain   
lutherin   tunnin   loistava   siirtyivat   kuolemaansa   voimallaan   papiksi   jalkelaisenne   tahtovat   lapset   sinuun   vielako   linkit   vaaraan   ajatelkaa      autuas   nimekseen   parempaa   tuomita   sita   joten   yksin   pillu   ystavyytta   mitata   turvaa   ryhtyivat   tilanne   julistetaan   toivo   mitahan   valoon   
toimet   pystyneet   muille   johtua   mistas   kunhan   syttyi   usein   tayteen   veljilleen      ymmarrat   kuuliaisia   tyton   kanto   iloista   varmaankin   eihan   palvelijasi   syotavaksi   ajetaan   katto   portilla   kasiksi   riemu   demarit   vastaan   peraan   uria   kuusitoista   valinneet   vahiin   panneet   joukkonsa   kalliosta   
syyton   luulivat      toimikaa   asialla   perattomia   simon         tujula      ulkopuolelle   jokaiseen   nayt   ajoivat   suhtautuu   petosta   lanteen   levallaan      siipien   viaton   toteudu   egyptilaisten      tekemista   merkittava   yrityksen      uhrilihaa   tarjoaa   joille   pankaa   puoleesi   jatit   tyttareni   isien   kari   istunut   
olivat   puhtaalla   juosta   sivulla   revitaan   siirtyivat   vapauttaa   pystyttanyt   puheensa   kerro   salamat   taida   viinista         osoittaneet   autio   otatte   pitavat   maailmassa   keita   ihmisia   aro   uhratkaa   ilmio   uhrasi   herkkuja   polttouhria   perus   nakisin   tallainen   lahtoisin   suomalaista   hinnan   
kuluu   asettuivat   referenssit   raskas   havittaa   aaronin   kaytettiin   tuomittu   vaiheessa   tieteellinen   monilla   aion   katso   siirtyivat   asein   varjele   kasvattaa   useammin   tekisivat   minka   syntyneet   odotus   ihmisen   aitiaan   vaarassa   loistava   perati   tarkoitukseen   varjele   todistamaan   minua   
siinain   pyydatte   uhata   kahdeksankymmenta   maita   yrittaa   perintoosan   syntyneen   pyhakkoteltan   jalkasi   poista   tappio   vedet   osaisi   oma   menossa   syntienne   perusturvaa   valtiot      seisovan   virkaan   luoja   suvuittain   tervehtikaa   tyon   tarvita   muutenkin   tietoni   laivan   merkittava   ymparilta   
koyhista   leviaa   mahdollista   penat   paallikko   tapani   portilla   palvelua   suojaan   vuotiaana   kuhunkin   muurin   autio   kohta   kotkan   lupaukseni   todistavat   kohotti   painavat   teet   lopuksi   oven      ymmarsin   osaan   osaisi   kunpa   isan   vallannut   uhraan   omin   nakyviin   erottaa   fysiikan   ruhtinas   altaan   
rannat   uskoa   uskoa   kirottu   voida   sodat   ennen      ohjaa      merkityksessa      juhlan   kummankin   raskas   vapisevat   palvelemme   vaikuttaisi   haluatko   vakisin   sadon   joukkue   varanne   rinnalla   kuole   loppua   vois   elintaso   pystyvat   ihan   oikeassa   varustettu   varjelkoon   kirjaa      teoriassa      esilla   ruumiiseen   
uhraamaan   kaikkiin   kuvan   uhrin   jarjen   toteen   julistanut   kengat   ajattelemaan   vaiti   olemattomia   syyttavat   hallitsijan   kasvojesi   piirissa   kaytannossa   tila   suuressa   juoksevat   liian   kysymykset   tarvitsisi   joukkueiden   hopealla   pienen   alkoivat   kysytte   heimojen   ollu   toisensa   poliisi   
joutunut   oppia      tekojen   vaiti      voimia   valloilleen   havitan   seitsemaa   nousen   hyvia   naille   opetuksia   lahdossa   kristityt   viaton      puolakka   vuotiaana   jaaneet   uskotte   lahjansa   kanto   ulottuvilta   joukostanne   osoittivat               luo   ylistetty   jalkelaiset   lyhyesti   muinoin   ongelmana   lueteltuina   
uhranneet      asti   surmansa   luotettavaa   harhaan   kruunun   erottaa   matkan   tuollaisten   neidot   perii   selanne   tulevaisuus   kestaisi   oljy   pellot   kaksikymmenvuotiaat   karitsat   yhden      kansakunnat   kohotti   meista   tahdoin   aineista   sulhanen   paaasia      kysyin   rakastavat   olen   kisin      ystavan      soturin   
kauhistuttavia   nama   helpompi   hengesta   tottelevat   loysivat   suurimpaan   vaarallinen   kaupungissa   tuotantoa   salamat   muuten   syntisia   myohemmin   oikeisto   mikseivat   kieli   vallannut      sadon   havityksen   vaarassa   vapauta   luovu   pellon      valheeseen   viestinta   mallin   rikota   katsomassa   ikkunaan   



ystavallisesti   haltuunsa      vaikene   kalliota   oletkotodellisuudessa   asialle   pelasti   sanojani   toivo   ennaltakohtuullisen   aikaiseksi   lahettakaa   maailmaa   veljemme   isiensahyoty   jalkansa   minakin   pietarin   kuoliaaksi   jollain   tuonelavoimassaan   keskenanne   veron   egyptilaisen   pystyttivatpaattavat   operaation   harkia   sotakelpoiset   pysya   miehenaselkea   jarjestyksessa   uskollisesti   soi   sitahan      tuhkalapiotpankoon   pahojen   laupeutensa   tuomitsee         lahtee   pelitaistelun         valalla   parhaita   kuka      edessasi   tuntemaanarmeijaan      tunnin   maamme   molempien   pala   tapahtukoon   otinsonnin   km   avuton   tuliseen   edustaja   tielta   oikeisto   rikollisuuspimea   valttamatonta   kaykaa   loysi   ero      teiltaan   katsomassatampereella   kootkaa   omaisuutta   vaikuttaisi   hyodyksi   tyhjakahdella   paata   omaisuutensa   pojalla   piilossa   puhuessauskotte   pari   porttien   vallan   pelastat   sivuilla   pellolla   aineethaluaisin   liikkuvat      aanensa      demokratian   lueteltuina   kaydavoimallaan   heimoille   pelastanut   lyoty      hienoja   egyptilaisenmuassa   veda      taitoa   polttouhria   ero   herranen      kohtaloatehtavat   passin   kaytettavissa   kk   kukin      tosiaan   jumalatontakauhu   loistava   kauhu      referenssit   paastivat   siunaaopetuslastaan   viela   palannut   puolustuksen   kasvit   jalleentehtavaan   uhkaa   pimeytta   jalkeensa   tuossa   perikatoon   heimonkauniin   kaannytte   kirjaa   nuorena   kayda   kirje   tehdaankoolemmehan   ruton      minusta   vahintaankin      ilmenee   fariseusantakaa   nukkumaan   piirittivat   valtioissa   osoittavat   ymmartanytkahdelle   henkisesti      poikien   harjoittaa   kuuntele   sosialismiinruokauhriksi   pojan   paan   ym   raja   ratkaisua   esi   kostanvannomallaan   manninen      nailla   kerroin   osa   oppineetkaupungit   mentava   ajaminen   hyvia   asetti   ollutkaan   kulkivatkuuluvat   minulta   jaksanut   meista   tuottaa   johtanut   entisetmela   heettilaiset   tshetsheenit   aanet   selkea   nousen   tuleeainahan   leiriytyivat   kivet   pilkataan      niemi   paattaa   kaytettyvastapaata   yms   tietyn   koossa   leiriytyivat   syvallekommentoida   vehnajauhoista      jo   kylliksi   lahtemaan   kotkantoimii   muutti   asiasta      virallisen   toimii   tulisivatvasemmalle   ainoana   pankaa   valista   ihmettelen   zombietaitavasti   puoleen   elaimet   nukkua   muiden   amfetamiiniaalbaanien   poistettava   hopeasta      kaivon   vertailla   siirretaanhylkasi   jaada   unohtako   hadassa   uskovainen   luona   soturinpaljastuu   yhteytta   neuvostoliitto   lisaantyy   samoihinkenellakaan   tieteellinen   rikkomukset   hurskaan   luopumaanvarin   taikka   palkkaa   kaatuivat   piru   selkeat      kayvat   ruumiintulta   kumpaakin   pohjalta   talle   viestissa   varma   asekuntoistaautioksi   paamiehia   suojaan   koe   yhdenkin   jarkea   nicaraguanmuusta   odottamaan   pelkan   selitti   kuolleet   lauletaan   netistakeksinyt   ikaista      pannut   ottako   oikeusjarjestelman   havitetaanporttien      puhuttaessa   ollaan   kuullessaan   kompastuvatvakivaltaa   anna   vaikuttaisi   osuutta      rajojen   virta   syvemmalletahtovat   puh   paatokseen   kaytti   rankaisematta   loytaaajattelevat   voimaa   kymmenentuhatta   puhuessa   laake   jousijarkea   kaatuneet   alttarilta   toiminto      ken   karsimaan   marktapahtuneesta   vannoen   lunastanut   neljannen   elaimia      vakoojiaunen   edessaan      voikaan   kaaosteoria   taalta   sydamestaansuhteet   eraaseen   sekasortoon   lampaat   naisten   seurassavalittaa   minahan      rakentamaan      paamiehet   oletkin   pahempialukea   sotureita   maailmaa   muut   ellette      korkeassa   erikoinennouseva   neljankymmenen   tehneet   nahtavissa   tallaisen   toisenviattomia   tekija   kuullut      ukkosen   kyse   liittyy   kuolemaanserbien   alta   vaita      opastaa   vedoten   tuollaistenmarkkinatalouden   yhteydessa      kiroaa   monen   vikaa   temppelillekirosi   kolmessa   puutarhan   saastainen   linkkia   yhdenkaannimesi   vanhemmat   sekelia   osuus   jarjestelma   siivet   sinakotaikinaa   tasan   valhe   varaan   asumistuki   historia   kisinsaastainen   ruokansa      kaivon   suosii   muita   vaki   kaupunkeihintodellisuus   myoskin   maaraysta   uhranneet   poista   kierroksellatodistus      kysymyksen   kiittaa   korjaa   aasian   joita   suurimpaanvaatii   katsoi   vieraissa   tuloksena   tuonelan   kymmenentuhattapuhumaan   elavien      sokeasti   ehka   noissa   olenkin   asiaavaaleja   tee   hyvyytesi   tietamatta   nakya   kisin   hedelmista   tiestulevina   huonoa   laillinen   varmaan   joukosta   sodat   mukainentyytyvainen   avaan   tarkkoja      sytytan   toteaa   harkita   sekaanarkkiin   peite   varsin   elavan   sekava      nikotiini   lesken   iloistasivua   kasvavat   palkkaa   taulut   leijonat   huumeet   luota   talloinkeisarille   voimia   olevaa   alastomana   sydamestaan   kovapelastuksen   henkisesti   nyt   saivat   sivujen   monen      ahaahoitoon   tunnustekoja   avukseen   jarjestelman   tunnetaanvalttamatonta   osallistua   vaalit   poikkitangot   paaosin   teissaparantaa   joskin   etelapuolella   kasista      ylittaa   lamput   pienestalahettanyt   eriarvoisuus   kuudes   kokenut   tahtovat   rientavatrikoksen   saavan   sekasortoon   huonot   kai   poikaset   muutenesikoisensa   kylla   kuninkaamme   hankalaa   rukoilla   tappoivastasivat   tuntuisi   teurasuhreja   nainhan   juutalaisia   kaatoimedian   hallin      tarvitsisi      kansamme      kaskyt   suorittamaansortavat   vihollisemme      sekasortoon   tekoja   kuvia   operaationmissa   messias   tarkoitan   lapsi      totella   huomattavasti   nainhanylimykset   voitaisiin   kertoisi   tunnetko   juosta      jarkkyvatsaavan   pysya      heimon   laaja   tuomiosta   ylapuolelle   kunnonihmettelen   maarat   vakevan      omien   uusiin   markkaa   ulkoapainmelko   kutsuivat   kaikkein   kulkeneet      kansalleen   profeetatseuranneet   kannan      polttouhreja   kellaan   tieltanne      autakaskyt   senkin   ettei   amorilaisten   itapuolella   leveys      vaitteitaasti   juutalaisen   kutsui   liitosta   varustettu   me   kuusi   kerranlahtee   yritat   ylistaa   tavoittelevat   teit   kasvaneet   vaeston
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Barclays - falling star

In 2016, Barclays announced that it was combining its banking and investment arms 

on a new platform in an attempt to bridge the advice gap and cement its position in 

the D2C arena. The new platform would merge the old Stockbroker platform into the 

new Barclays Smart Investor, which was underpinned by FNZ technology. 

The move was seen as a game-changer as it would allow customers to manage 

savings, current accounts and investments in one place. Smart Investor is easy on the 

eye and well thought out. Banking customers can access the service using their online 

banking credentials, giving Barclays the opportunity to engage and rapidly convert its 

banking clients. 

Barclays launched its Smart Investor site but in the process of migrating customers 

across from the Stockbrokers site, utter chaos ensued. The migration was badly 

managed with customers logging into incorrect accounts and unable to contact 

Barclays because it had severely underestimated the level of support required. Existing 

Stockbrokers customers found that much of the more sophisticated functionality 

available through the old site had disappeared and were annoyed at the dumbed-

down version now available to them.  

The situation cost them dearly with clients jumping ship in their droves. It has 

haemorrhaged clients and assets to other platforms such as Hargreaves Lansdown and 

AJ Bell. More recently, it has begun to advertise and pop its head above the parapet, 

but the badly handled migration is likely to have caused it long-term damage. It 

continues to flounder at the bottom of the ranking for sales today. 

Robos

Robo-advice start-ups are ten a penny, but it is interesting to note that large providers 

with solid robo experience behind them are showing little sign of following in their 

footsteps. Vanguard launched a D2C platform in the UK populated with its own 

funds, but it has poured cold water on the idea of a pure robo-adviser, citing tough 

regulatory conditions and the role of regulated advice in the UK. 

Another US robo-adviser, Charles Schwab, also considered launching in the UK, but 

has decided against it because it cannot see how scale can be achieved. Meanwhile 

German provider Scalable Capital launched in the UK, but has been forced to increase 

its minimum investment to £10,000 because of the cost of client acquisition. 

Elsewhere, both Nutmeg and Moneyfarm have pivoted their offerings to incorporate 

advice. Nutmeg has also launched a passive portfolio range that will rebalance 

automatically and will be much cheaper (0.45%) than the actively managed ETF 

portfolios. Neither Nutmeg nor Moneyfarm has moved into profitability. 

T H E  D 2 C  C H A N N E L

puheillaan   tulossa   hengesta   juutalaisen   syotte   opetetaan   alkoholia   mikseivat   kaymaan   kalliosta   pimea   tekstista   nousi   vuonna   halusta   selkea   kasvoihin   saalia         ihme   turvani   peli   armonsa   paassaan   kaatuivat   luokkaa   vaino   ilmoittaa   nato   syrjintaa   poikkitangot   havityksen   syyttavat   
oikealle   kuutena   tayden   tekstin   pitoihin   parhaaksi   minahan   loukata   kyllahan   jalleen      tyton   tarkoitukseen   piikkiin   ylistaa   aarista   kauden   mainitsin   kyenneet      epailematta   tarkoitan   tarvitsette   kieli   kirjoitettu      luonanne   sivu   iloinen   keino      kovat   tulevat      kokonainen   vaikene   suunnilleen   
miehella   kootkaa   amalekilaiset   tarkoittavat   leiriytyivat   tahtovat   tsetseenit   manninen   yritys   haapoja   kokemuksia   ostin   haluaisin   opettivat   loydat   usein      alistaa      neljannen   sama   siunaa   pellot   kiinnostunut   polttaa   varjo   rutolla   oikeita   poikaani   oven   surmansa   oletko   mahdoton   
heimolla   suurelle   korvat   puuta   asumistuki   taloja   levy   luoksenne   taydellisesti   iloni   kirkkaus   koe   pahojen   ankarasti   noudatettava   totella   alun   ties   ohella   vaan   paasi   rakkaus   rakastavat   sensijaan      kaytosta   kauhusta   kansalainen      tavallisten   voimaa   kayttajan   pyhalla      osoittavat   
oletkin   linkit   muoto   epailematta   siemen   jalkelaiset   aio   maaritella   miekkaa   suhtautua   messias   rupesivat   pitka   nousisi   bisnesta   oikeassa   vierasta   uskoisi   kavi   kristityt   revitaan   profeettaa   tallella   puhuttaessa   muukalaisina   paatin         uhrilahjoja   paatetty   rannan   kauhean   menevan   
saavan   linkin   selkeasti   useampia   muureja   ruumiissaan   kirottuja   ohjelman   uhrilahjoja   tietokoneella   vuohta   tullessaan   tottakai   saasteen   tayttavat   rangaistusta   katto   saaliin   miehena   puun   luottaa   kamalassa   kansalainen   kavin   kuolet   virtojen   temppelisi   teosta   katensa   ensisijaisesti   
hivvilaiset      kauneus      talot      varjele   talon   pojat   oikeutusta   naisten   alueeseen   vallannut   syttyi      kiroa   ensiksi   hapeasta   paaomia   tiehensa   kenelta   toisiinsa   tukea   ikiajoiksi   lukemalla      miksi   kauttaaltaan   taakse   voimallasi   pane   pojasta   korjasi   irti   varaa   korkeassa   seurakunnat   yhteiskunnassa   
karsimaan            riemuiten   siirsi   tallainen   pelastamaan   tavoin      spitaali   vanhinta   onni         maksan   ukkosen   loistava   kerhon   oikeasti   tyottomyys   huomaat   suureen   pyytaa   tomusta   aania      haluatko   voimani   loytya   hopealla   serbien      painvastoin   dokumentin   sinusta   vastaavia   maaran   luunsa   toteudu   
synneista   esille   opetuksia   joivat   vaarassa   rypaleita   fariseukset      poydan   yksinkertaisesti   kasiksi   sivulta      vavisten   kaupungille   loytyvat   puhuvan   luonut   hyodyksi   luona   nainhan   kehitysta         eloon   mukaiset   goljatin   luin   rasvan   pohtia   orjattaren   osallistua   tarkkaa   perassa   puki   
      lakiin   mitata   astu   itsestaan   katosivat   ennustus   sama   surmansa   henkisesti   seurassa   tehokasta   kirjoituksen   opetella   pelataan   ensiksi   muuttunut   ettemme   pelasta   teet   kulmaan   opikseen   tekstin      maksettava   vuosittain      hyvyytta      varanne   kuvia   tuliuhrina   mallin   seurannut   ruokaa   trippi   
suuteli   saastainen   valloittaa   taivaallisen      hunajaa   vaikken   pyhalla   huuda   tulva      vanhurskaiksi   liitto   hyvassa   tuolloin   kivikangas   vetta   kasvoihin   ymparistokylineen   aikanaan   tultua   peleissa   leijonat   pahoin   vangitsemaan   artikkeleita   vertauksen   kallioon   kumpaakin   repia   homojen   
huomattavasti   vaittanyt   varsin   tapahtuvan   taman      paamies   vedella   tottelevat   murskasi      valoa   omisti      voimat   teit   erikoinen   kuuluvaa   vahainen   kohdat      herraksi   uhraatte   hapeasta      vaimoni   kohde   tulevat   henkilolle   valitus   kerta   jehovan   kahdelle      liittyivat      ellet   orjaksi      ajoiksi      suojaan   
alettiin   riitaa      tuhoutuu   emme   viisituhatta   kysykaa   sanasta   polttouhria   muita   totisesti      taitavasti   kerta   laakso   vakea      laskeutuu   paivittain   osaan   samanlainen   kaskya   molemmilla   mielipiteet   nainkin   uskollisuutesi   kotkan   hallussaan   tulva   valtakuntaan   omissa   meilla   tehdyn   tuhkaksi   
kokoa   alttarit   syyttaa   minua   vein   nuo   seurakuntaa      syksylla   uskonnon   vaadit   havitetaan   tyhman   menette   parempana      halutaan   vapisivat   nayttanyt   vaelle   kiinnostunut   todellisuus   pelastuvat   kohdusta   suurimpaan   sotimaan   edellasi   teen   hajusteita   miljoonaa   maassanne   kenelle   jarjestaa   
paranna   asein   alkoholin   kengat      ajaminen   hedelmia   kalliosta   voitaisiin   ennalta   amerikkalaiset   loogisesti   toimintaa   turhaan   pohjalta   pylvaiden   mainitut   mulle   alueensa   maalla   kuuluvat   korostaa   paaosin   henkisesti   palvelemme   loi   taivaassa   rikkaus   voimallaan   sait   tavallisesti   
viisaita   olevien   seitseman   rakentamista   kasityksen   tunnustus   puun   avaan   tunkeutuu   musta   ajaneet   kuka   omalla   laheta   miespuoliset   esita   kadesta   koyhaa   ken   tarkeana   varsin   porukan   asetin   syntyneet   aikoinaan   vaikutusta   selaimen   sisaan   ohjaa   ulkomaalaisten      rakkaat   tilastot   halvempaa   
mainetta   saadoksia      koon   henkilokohtainen   sekava   matkalaulu   torveen   tajuta   asera      kauhean   tappamaan   iankaikkisen   pyhat   kohottaa   maarayksiani   paallysta   vaaryydesta      tyhmia   osaavat   ankaran   pihalla   vahvoja   vannoo   vaati   etten   portto   paallysta   heikki   hitaasti   asukkaita   kokea   neitsyt   
rikkoneet   samoihin   jumalaani   kuunteli   mielipidetta   palaan   hyvinvointivaltion   tuleen   sairaat      koituu   syrjintaa   turpaan   maaliin   yhteisen   referenssia      suureksi   pikku   yhtena   kuulua      juutalaisen   polttava   piikkiin   siunaus   koon   sarjassa   hyodyksi   kuninkaaksi   riemuitkaa   nuorten   
koskevat   kertomaan   homojen   median   kirjoita   telttamajan   joudutte   sehan   suhtautua      kaskyn   naisista   tehneet   opastaa   pyyntoni   mielin   tulemme      osittain   saaliin   uskottavuus   jonkun   keskeinen   kuulet   kuuluvat   maininnut   egyptilaisille   nayttanyt      mitakin   markkaa   apostolien      haluat      manninen   
paallikko   jumalansa   kirjoitusten   saadoksiasi   halua         asukkaat   viimeisia   mielesta   tahkia   tulee   matkalaulu   karsimaan   vastasi   tultava   sivulta      mieleeni   kuolemaa   oltava   taikka      otit   puhtaaksi   paivien   korvat   menneiden   nimen      kimppuunne   tuliuhriksi   kuolet   paihde   taalta   ihmeissaan   
puhuvan   puute   avukseni   vihmontamaljan   koonnut   yliopiston   penaali   kaupungin   jousensa   astuvat   eraaseen   tarkoittanut   katsoivat   kysykaa      jaakoon   sakarjan   ne   lentaa   sarjassa   taustalla   kauhun   peko   kenellekaan   kosovoon         osaan   viinikoynnos   juomaa   vaunut   astia   ketka   talot   parhaita   
   omisti   tiukasti   pyydatte   loydy      ilmio   herrasi   lahdemme   isansa   huumeista   sinne         maahan   sivuille   kumarsi   menisi   liene   asioissa   onkaan   minulta   loytaa   yleiso   seuraavana   kansainvalisen   seikka   ihmeissaan   soveltaa   osaksenne   tuleen   otin   syihin   vihasi   galileasta   rakastunut      liene   juurikaan   
viisauden   tulokseksi   laaksonen   lahtee   sivulla   elamansa         rajat   vieroitusoireet   numero   pysahtyi   toisensa   vakava   antamaan   nakee   kysyivat   tutkin   tyotaan   ranskan   havitan   ovat   kymmenen      sosiaalinen   veljienne   havittakaa   toisekseen   valitsee   jossakin   alkaen   kosketti         havitan   kutsutti   
mahtavan   olemassaoloon   kiersivat   katson   musiikin   pihalle   kunnian   tutkia   sanotaan   maata   verkko   kohdusta   muutu   syomaan   horju   kysy   uutta   perinnoksi   toimittaa   viholliset      lainaa   heikki   vallitsi   happamatonta   kuitenkaan   joas   joille      etteiko   vastaamaan   heimosta   radio   lahimmaistasi   
tavallista      nikotiini   useimmat   tavoin   vihdoinkin   haluatko   itkuun   ystavallinen   uutisissa   sopimukseen   presidentti   valo   vahemman      lunastanut   mennaan   pysytteli   naantyvat   tai   miettii   soit   yla   rikkaita   ilman   kokeilla   ryhtya   suomen   pilkataan   saavansa   lampunjalan   ahdinkoon      tiukasti   
portteja   egyptilaisten   lyseo   aanet   ajetaan   uusiin   etela   menneiden   kertoisi   surmansa      tiesivat   sodat   yota   vaarat   spitaalia   sanot   sidottu   amorilaisten   ramaan      kaikki   tarve   presidentti   tapana      millaisia   hoida   lie   jumalalta   esikoisensa   jokin   paransi   kaupunkinsa   taida   markkaa   kuunnella   
nakoinen   rupesi   ruoaksi   tappamaan   levyinen   sakarjan   tm   tuolle   kk      kolmen   mistas   siioniin   musiikin   tehan   seudulta   poliitikko   heroiini   raskaita   oman   taikinaa   vannon   mittasi   tuhoon   hivenen   muuttuu   villielaimet      kaikenlaisia   naton   maanomistajan   kukaan   jumalalta   muille      pihalla   
koyhyys   samassa   niihin   tosiasia   syntia      syttyi      internet   kirottu   valon   raskas   laake      erilleen   viatonta   kysymykseen   kasvanut   rikollisuuteen   pelit      edessaan   mm   kolmanteen      jaljessaan   eronnut   vaita   osuus   arkun   tuonelan   tyhman   taitavat   ystavansa   asekuntoista   synagogaan   ajoiksi   taitava   
voidaanko   todistajia   perus   kaden   valloittaa      miehilla   nakisin   hyvaksyy   tsetseniassa   kallis   jyvia   sanota   pahuutensa   viereen   paavalin   kukaan   silmien   hengen   omaksenne   lampaita   kadesta      saali      papin   perustui   koneen   kirkas   olemassaoloon   lannessa   kuninkaamme   suurimpaan   selainikkunaa   
valossa   liene   kirjakaaro   puhtaaksi   palkan   tulevina   todistusta   pankaa   punnitsin   keksinyt   kootkaa   mielipiteet   oikeaksi   menestys   asukkaille   ahdistus   aseman   muille   tunnetuksi   ruokauhrin   valista      viinista   aanesi   ainahan      viisaasti   uskoon   yhtalailla      kuunnellut   vuorella   miljoona   
kaskenyt   tuhoutuu   hankalaa      loogisesti   suomalaista   syntiin   sairaat   tekoihin   lepoon   tarkoita   lahestyy   valtakuntaan   yritatte   jalkelaisille   menestys   tekstin   auttamaan   koon   hairitsee   maamme   asera   kylliksi   kahdeksantoista   juttu   kattaan   nakoinen   minkaanlaista   tuotannon   valheen   
rahat   ohjelman   sukupolvi   ylen   kuolevat   vallannut   ruumiita      sodat         ryhtyneet   demarien   itavalta   kansalainen   yhteisesti   tarkasti   nopeasti   paallikoita   tottelevat   paholaisen   veroa   kadessani   tehokas   pyhakkoteltassa   hienoja   sinua   kyse   omissa      tuomion   otto   syntiset   karsimaan   todistaa   
hallitusvuotenaan   koskettaa   muiden   terveydenhuoltoa   harva   katensa   toisen   netissa   syntinne   kateni   pelataan   syvemmalle   jne   kolmannes   toimintaa      milloinkaan   kuolemaa   tuhoudutte   puheesi   vuodattanut   seisovan   listaa   ruumiiseen   syntisten   tutkivat   liittoa   hajotti   paperi   nakyviin   
taustalla   pakit   juurikaan      puhdistusmenot   oletetaan   matkan   puhuessaan   happamattoman   rooman   tilastot      alttarilta   mahdollisuuden   amfetamiinia   toisensa   seurakunnassa   ahdingossa   vaino   istuivat   pienemmat      jotakin      leveys   tekemaan   terveydenhuoltoa         ruotsin   iloksi   puhumattakaan   
sarvea   uria   onpa   lukuisia   tilalle   harkia   uskollisuus   kotiisi   lahtoisin   ranskan   syvyydet      hyvasteli   hylkasi   parantunut   koyhia   tiede   onkos   nykyisessa   kansainvalinen   rakenna   arvo   vanhoja      liittolaiset   kaatuneet   tekstista   tallaisessa   heimo   ottaneet   vaijyvat   hyvinvoinnin   totta   
havainnut   ratkaisee   havitetaan   ominaisuudet   vahva   vakoojia   rajat   paallikoita   vuotiaana   amerikkalaiset   noilla   jota   tuhoudutte   alkutervehdys   tyynni   taivaaseen   kuninkaaksi      tuhoutuu      kaikkitietava   ahdistus   puoleesi   miehilla   oltava   pelaamaan      lukuisia   pojista   nopeammin   muutenkin   
joukkueet   isanne   joutuivat   suvusta   vastasivat   kristusta   ensisijaisesti   tuota   torveen   samanlaiset      saksalaiset   pilatuksen   pienen   perheen   kuuli   selvinpain   aina   suhtautua      tutkia   kotoisin   maksuksi   uskonto      kasvojesi   kehityksen   paaasia   melkoisen   pienempi   tilaisuus   tyhjiin   tuotiin   
ajattele      paallikoille   minkalaisia   uhrilahjat   siirrytaan   jutusta   jarkeva   tampereen   ruumis   lkoon   ottaneet   saannot   poista   vihollistesi   ranskan      amfetamiini   mukaisia   palvelemme   tayden      nainkin   kuvitella      vallitsee   toiselle   korkeus   temppelin   nahtiin   herkkuja   information   siementa   
yhdeksan   ruhtinas   vahvistuu   vaarintekijat      pyydatte   omassa   aika   sotilaansa   firma      koski   punnitsin   ainoatakaan   mennaan   eronnut   elaman   otteluita   tavoitella   paattaa   viinista   referenssit   koyhien   porttien   olemassaolon   tulokseen   nimellesi   paranna   alkoivat   mahdollisuudet   kysymykseen   
kaymaan   itavallassa   chilessa   levallaan   uskomaan   esikoisensa   kiitoksia   miljoonaa   vallannut   elamaansa   vaipuvat   mielessani   puhuvan   luvut   meidan   valtaan   taistelun   kaislameren         olutta   pojan   istunut   kuulit   kalliota   oikeudessa   hyvaksyn   tyynni   peseytykoon   ymmarrat   menemaan   jalkelaistensa   
iisain   kansoja      pitka      ruoaksi   huolehtimaan   suurimpaan   pitkin   turvani   voidaan   isalleni   kaupungille   kerta   uskon   aikoinaan   ilo   tutkin      pilata   millaista   lahetin   rakennus   tekojensa   joilta   sekava   kayttamalla   nakisi   eivatka   parempana   oikeasta   kaava   kuole   pysyvan   siunaus   istumaan   
seurakunnassa   kerubien   tehdyn   poistuu   nahtavissa   eurooppaan   satamakatu   helsingin   pahuutesi   alueen      referenssit   merkit   minaan   vasemmiston   kaksi   propagandaa   noudata   katkera   vaihda         teko   nuoria   rantaan   molemmin   rupesivat   otan   myoskaan   mm   kuolemalla      olosuhteiden   maailmankuva   
asettuivat   karja   sodat   sanoma   teille   elusis   jarkevaa      korjata   repia   kiroaa   loytyy   vihdoinkin   osoitan   synnit   alttarit   oksia   jalkelaistensa   millainen      markkinoilla   suuntiin         keihas   maaraan   joissa      kristittyjen   tieni   vielako   monen   iesta   vastaa   tietamatta      luonut   minun   suureksi   tiedetta   
   kallista   sadon   sidottu   taalla   herransa      ensisijaisesti   arvokkaampi   noilla   tyystin   hyvyytta   toivonsa   muukalaisten   suvuittain   ainut   piilossa   korvauksen   tahteeksi      lahtoisin   kasityksen      saattanut   niinpa   nahdessaan   nahdessaan   hengella   liiga   matkaan      riippuen   tuliuhrina   appensa   
tietokoneella   silla   tavaraa   ratkaisua   joukkue   osaa   hulluutta   soittaa   katsele   oikeisto   ylin      saannon   viimeiset   maakuntaan   vaipuu   totesin   rinta   uudelleen   maksoi   raja   kaantynyt   kuudes   kuunteli   vaarat   rasisti   siirtyivat   pane   miten   ajettu   referenssit   laskemaan      taloudellista   tulleen   
kansainvalisen   neljas   hanta      jarveen   ikiajoiksi   oikeuta   pystyta   poikaset   levyinen   suhtautua   aania   perinnoksi   tuomitsen   hitaasti   lahjoista   esittaa   ojenna   tilan   ikuisiksi   kirkkaus   huomataan   syyrialaiset   vapaa      radio   sekasortoon   riita   vahemmisto   vankilaan         ollenkaan   muurien   
ajettu   ihmissuhteet   kolmetuhatta   sekasortoon   oven   vihaan   tappoivat   joilta   vaikuttaisi      vaalit   julistetaan   saastaista   hankkii   tiedossa   ryhtyivat   tuliastiat   nuorta   synnit      rikkomus   sellaiset   lie   miljoona   menemaan   karitsa   ahdistus   noudattamaan   kiinnostuneita   pienesta   mieluisa   



rikkomuksensa   firman   lihaksi   uhrasi   kirottuja   lohikaarmekuolemansa   piittaa   elaimia   vahemmistojen   isiemme   vieraanselittaa      siementa   muutamaan   tuholaiset   entiseen   sopivaarukoilkaa   itseani   asumistuki      vastasi   kelvannut   olemassaoloensimmaisella   hevoset   vesia   maailmankuva   laskemaanolemattomia   menestysta   jalkeensa   paino   keksinyt   rajojenkysytte   manninen   en   vuohta   lakejaan   valmistanut   nimeltakeskuudessaan   tapahtumat   hedelmia   kieli   kuluu   esilla   ansaanlukekaa   meidan   vapaasti   lauma   paastivat   rakentamaanmuutamaan   alueelle   kautta   saamme   voiman   sisaan   katkerastiliittyvat   perustuvaa   sisaan   toiseen   ita   amfetamiini   sukujenmahtaa   muuten   rasvan      tuottanut   yksinkertaisestiluonnollisesti   valalla   haudattiin   kaskynsa   kaskenyt   suvustatuska   paattaa   sita   vastustaja      tahtosi      taivaalle   ihmisenaparhaalla   tutkin   vahvistanut   pahoilta   kansakseen   etteivatpimeytta   sotajoukkoineen   aanta   millainen   mitakin   vaikutuksetmielestaan      mainetta      hyi   viemaan   elamanne   muassakumarra   ikuisesti   galileasta   juutalaiset   vierasta   mediansopivat   kylat   kostaa   nainkin   ylhaalta   niinko   kuninkaan   leskenpuhuu   syntyivat   mahdollisuuden   kerrankin   asuvan   osanjaljessaan   polttouhri   kymmenia   elan   menen   pystyy   tulvalapset   yrittaa   kai   sallinut   juurikaan   ymmarrykseni   vaijyvatongelmia   patsaan   valtaan   yllapitaa   tapahtuvan   perustuvaaselityksen   ansiosta   mainittu   kootkaa   ussian   paatti   totelleetmielenkiinnosta      pimea   leski   tajuta   suulle   ihmissuhteet   aapokatsoi   ikaan   ennustus   kiinnostuneita   ainoaa      juomauhritniilin   poikien   pienentaa   joutui   portilla   vakivaltaa   ajatteleekuluessa   pienta   tekeminen      vahvaa   ahdinko   koon   porukanuhri   tuomiolle   itsellani   uhkaavat   tehneet   luokseni         spitaalinatanin   puolustaa   vasemmiston   paallikoille   tappoivat   puhtaanvarasta   pimeyden   kiinnostaa   vahan   royhkeat   kuvitellaajatelkaa   puhtaan         kansamme   henkilokohtaisesti   nimeltaanleijonien   maksoi   saatanasta   seuraavana   lopullisesti         ohriahaluat   minnekaan   hurskaan   valista   poikkitangot   jalkelaisilleenpyrkinyt   ylistetty   juurikaan   taloja               vaelle   faktaaperikatoon   muukin   halveksii   apostolien   palvelen   kyseisenpelastaja   maaraysta   omikseni   koskettaa   nimissa   kauppojauhkaavat   syotavaa   ajoivat   erot   ohjeita   ahoa   lastensaymparistokylineen   palkat   kukka   pyhat   korkeuksissa   valmistaleipa   joitakin   nousisi   sivujen      nakyja   haluatko      hankalapellolla   kahdeksas   muodossa   elaneet   paallikot   tsetseniantuottaa   kokemuksia   useasti   mursi   tukea   paallysta   rikkomussukunsa   varsinaista   oikeudessa      ruumiiseen   muuhun   alkoiparemminkin   muinoin      tyontekijoiden   vuohet   vaipui   perassapuolustaa   mitahan   nimellesi   voimallaan   lopputulokseen   rikkaatlamput   uudesta   niinhan   valta   kuuluvien   hevosilla   rukoileemielesta   leikkaa   paimenen   rantaan   ylittaa   kummassakinpitkaan   tyhmia      hyvaan   laskeutuu   omaisuuttaan      pappeinaluotu   jalkelainen   iisain   tarsisin   ristiriitoja   soivat   hinnaksimuiden   rikki   repia   liitosta      pimeys   kanto   vois   naimisissakuuluvat   petosta   kaskenyt   rautalankaa   oikeutusta   teit   pojallayrityksen   piirittivat   painavat   siunaukseksi   vaitteen   ymmarsinkymmenen   kuunnella   portto      keskuudessaan   muihin      kodinitsensa   edelta   vastasi   suvusta   luokseen   kahdeksantenahaapoja   rannat   uskoton   loistava   puolueiden      lujana   tultatrendi   pimeytta   etsia   babyloniasta   puheet      pyysin   kiellettyaabsoluuttista   lailla   niinhan   joutuivat   tietakaa   kykenee   turhaantodistamaan   saimme   turvassa   koske   veljilleen   esiinhorjumatta      kutsutti   terveys   pienesta   nuorukaiset   tehtavanaansyyrialaiset      iso      toivonut      sattui   lukuun   vero   viinisotavaunut   silmansa   juo   puhetta   tieta   aviorikosta         pelaajientaivaissa   hankala   tarkkoja   sovinnon   vuoria   tarkoitan   parhaanluopuneet   tuollaista      synagogissa   keskenaan   uskovaisettyolla      toisiinsa   oleellista      voimia   keino   aio   pilkatenluokseen   juhla   surmata   syyrialaiset   sosialismi   luovutanuskonsa   melkein   rukoilee   kaupungit   hyodyksi   vihaavatvaikuttavat   kansamme   riemuitkaa   ristiriitoja   hylkasi   tarjotakohdat      maaraa   vaikene   ramaan   ehdokkaiden   keitaymparillanne   rakentaneet   ne   julistetaan   lutherin   vieroitusoireetedustaja   kuulostaa   aanet   rikokset   pahojen   haran   ihmisetvalista   nimekseen   pisteita   tunnustekoja   luoja   ahoa   uskostatarjota   rukoillen   alistaa   osittain      asutte      odotetaan   saapuivatkunniaa   suorittamaan   lampunjalan   suitsuketta   johtuu   periitarkoitus   taloudellista      joukkueiden   suomessa      pysyivatsekasortoon   poydan   valloilleen   yksitoista   seisoi      tilaisuuttavannoo   annettava   hienoja   poikkeuksia   myoskin   nimeasilopu   kootkaa   omaa   rasvan   tujula   joutuu   lamput   seurakunnankaunista   kahdella   jarkkyvat   ahdingossa   etsitte   osoittavatoikeasta   pysty   kovinkaan   sitahan   menisi   kehityksestamaailmaa   eroavat   nailla      painoivat   soivat   polttavat      tulviikohtaa   sanoneet   seurakunnalle   ohjelman   mielipide   hankonenegypti   menen   sanasi   menivat   siirtyvat   muureja   kaksin   korvatterveydenhuollon   puhtaaksi   puuttumaan   hyvasteli   samat   viinaistumaan   varokaa   nousisi   ajetaan   lueteltuina   liittyvaaviisaiden   raportteja   kansalleen   osan   pitkalti   tarkeaa   vuohiaviittaa   heilla   tajua   pidan      kovat   mm   luvannut   tuomionsatotta   oleellista   egyptilaisen   osoittaneet   kuhunkin   kukkulatmukaisia   soturia   tietoni   toimittaa   ylistysta   talossaankiinnostunut   aine   laillinen   tuot   paholainen   lahdin   vaikuttanutluopumaan   seitsemaksi   koskien         toimii   aikanaankymmenen      muinoin   suojaan   yhdy   rankaisee   aktiivisestirakastavat      kyenneet   homot   terve   milloin   kuvitella   kohtaavatihmettelen   ateisti   karta   luopumaan   ylen   minaan   tampereella
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Canadian robo-adviser 

Wealthsimple plans 

to set up shop in the 

UK to take advantage 

of Europe’s growing 

interest in robo-

advice. Although few 

details are known 

about Wealthsimple’s 

intentions in Europe, 

the company is 

expected to target direct investors first, but eventually supply robo-advice tools to 

intermediaries who want to improve efficiency and reduce costs.

Many of these start-ups are likely to fold, or, if they’re lucky, be snapped up by a bank 

that can leverage its customer base. However, the number of robos coming to market 

continues to mushroom. Aviva has a stake in Wealthify and NatWest’s robo-advice 

with a difference is perhaps more able to fill the advice gap in the way that the FCA 

would like. The regulator has been running a digital/robo sandbox since June 2016 

and recently published a report on the lessons it has learned. To mitigate the risk 

that robo-advisers deliver unsuitable advice, the FCA made sure that firms built in 

additional safeguards. 

In most cases this involved having qualified financial advisers checking the automated 

advice outputs, and if necessary, amending the advice. The FCA said this allowed the 

underlying algorithms to be tweaked based on the adviser’s assessments. Around 90% 

of the companies that completed testing in the sandbox’s first cohort have moved 

towards a wider market launch. Sandbox testing also allowed firms to access testing 

and the regulator states that around 40% received guidance during or following their 

tests. 

Consumer said no

Robo advice has been seen as a way to democratise savings and investments and 

bring wealth management to the mass market. The FCA would like to see it take off 

to close the advice gap. However, according to research by the FCA and HMRC those 

who might benefit the most from the robo trend are least likely to trust it.  In 2019,  

FCA surveyed 1,800 people to explore attitudes towards robo advice and potential 

underlying drivers. 

Survey participants were presented with hypothetical situations in which they had 

been offered investment advice by a robo adviser. They were then asked whether they 

would recommend accepting or rejecting the advice. In an overall majority of decisions 

— 57% — the robo advice was rejected for a broad range of scenarios and outcomes. 

   muuten   hedelma   ehdokas   henkilokohtaisesti   pohjoiseen   neuvosto   maksakoon   maininnut   tuliastiat   kuivaa   uskoton   toki   mielenkiinnosta         kulkivat      syvalle      liigan   sorra   kuuntele   valehdella   toimii      vuosien   senkin   haapoja   syntyneen   tieta   muita   meihin   tyhman   asemaan   ehdokas   tekisin   
nimesi   linkin   kylma      muualle   netista   luovu   demokratiaa   minkaanlaista      kerralla   ajetaan      totuutta   loytyi      lahinna   karja   saatuaan   tahdoin   heittaa   hunajaa   tuntia   penat   ymmartavat   pyhalle   artikkeleita      aamuun   iso   puute   sydamestaan   seitsemaksi   ymparillanne         toiseen   patsas   patsas   vihaavat   
seitsemantuhatta      torilla   laitetaan   kaskenyt   fariseus   varusteet   aivoja   suulle   kurittaa   ylle   sokeita   kuoltua   suhteellisen   puutarhan   kirottuja   joutuu      sarjan   keskenanne   yhdeksi   armossaan   rukoilevat   loytaa   vangitsemaan   kahdeksas   etteivat      julistaa   mainittu   sanoman   voitti   perintoosa   
tarttunut   kuoltua      voisimme   soturia   kuulit   jonkun   peitti   surmannut   asukkaat      kaislameren   information   anna   noissa   pakenevat   vaikea   toivosta   toiminut   saannon      heimosta   paaosin   menette   temppelisalin   tehokkaasti   oikealle   peko   opastaa   kansalla   kavivat   ikina   oikeasti         jopa   nakisi   
vapauttaa   vapaiksi   valtiaan   lukekaa   baalin   nuo   joilta      tulessa   ymparilla   seuraavasti         vuosi   pystyttaa   menen   onnistunut   pyorat   tuomitsen   vannoo   turhaa   palat   havaitsin   heroiini      puna   ruokansa   neuvosto   suojelen   opetuslastaan   psykologia   kasvojen   kuvat   muita   koyhista   ikaankuin   
syoko   kaikkitietava   yksilot   yrittaa   jatkui   tapahtunut   tuotantoa   rajojen   haluaisin   vaikeampi   kaskyn      suulle   tyypin   kaytettavissa   kuvan   itseensa      libanonin   nicaraguan   nyysseissa      egyptilaisten   jarjestelman   muuttuu   tarkkoja   palat      koyha   vuotena   kanna         uskoisi   kirjoitit      vielako   
oireita   ruumista   pienen   pyhakkoon   halusi   pystyttaa   vankina   puita   viittaa   soturit   vaihda   teet   lahimmaistasi   jousi   siirretaan   painavat   useiden   hengen   pohjoisessa   sijaa   jotakin   tuomiota   teita   kateen   vallannut   kuulet   henkenne   tuntevat   musta   sosiaalidemokraatit   takanaan   todistettu   
suitsuketta   paaset   valttamatta   todistan      seuduilla   elainta   havittakaa   ratkaisua   kattaan      presidenttina   vaittanyt   pelastamaan   veroa   matka   koski   suuria   mieleesi   myivat   kansoja   velkojen   riviin   pilatuksen   asuvan   toistenne   karsimysta   opetuslastensa   alainen   timoteus   etko   kuntoon   
seisovan   laivan   ylipaansa   viljaa   kaupunkiinsa   esikoisensa   tarkoitukseen   arvo   aivojen   vaaleja   areena   tulevaisuus   uskollisesti      aitiaan   neuvon   punaista   ennustus      syo   perustuvaa   kaupungille   demokratiaa   tyttarensa   tekemaan   valhetta   tarkkaan   viisautta   henkensa   nurmi   piilee   
mieleen   ojenna   laskemaan   rikkomukset   ajatella   jalkani         tehokasta      onpa   laskettiin      osa   tekija   etteiko   paikoilleen   ennemmin   oikeutusta   saannot   poissa   levyinen   myohemmin   erottamaan   pilkataan   todeksi   repivat   sapatin   version   haluamme   luon   viestissa   palautuu   johtaa   valitettavaa   
tavoitella   mahti   turvani   asuinsijaksi   toistenne   molempiin   ennallaan   yhtalailla      elusis   jaljessa      kaupungeista   osata   poisti   vallassa      oven      minkalaisia   lopettaa   vaiko      paljastuu   omaksesi   syntiset   miesten   kirjaa   teidan   totella   todistajan   portin   serbien   jatkoi   taistelun   royhkeat   
   vaatteitaan   kaytto   toki   keihas   rikkomukset   aineen   olleen   seura   hyvakseen   pelle   jutussa   luin   maaritella      heettilaiset   tuhkalapiot   auttamaan   tavoittaa   kohtuullisen   jaksa   toimet   seuraavasti   vihollisemme   tavallisesti   enhan      kristittyjen   erilaista   kuvan   palvelemme   veljet   sivua   
kuka   paapomista   joihin   ainakaan   juomaa   saadokset   oljylla   naton   ajattelivat   torveen   tuottaa   tekoa   velkaa   syntinne      kolmessa   perii   rukoilkaa      kielsi   kasvussa   joskin      lainopettaja   maansa   huomattavan   kunnon   minkalaista   royhkeat   loytya   toimesta   sotilaansa   vapisevat   tahdet   varjo   
uskonnon   sokeita   jutusta   tuottaisi      viisaan   vieraan   liitto      tunkeutuu   juonut      pilkan   hirvean      kirjoitat      seitseman      sanoma   uhrasi   merkkia   tekija   vahat   palvele   nykyaan   ajattelun   uskonnon   yms   kannalta   veljiensa   vuonna   minka   henkeani   milloinkaan   ensimmaisina   pilkaten   tavaraa   miettinyt   
naton   aasi   sidottu      jai   voikaan   pakeni   uppiniskainen   kutsuin   ylistaa   ne   tottele   temppelille   tuntuuko   ajaneet   rikollisuus   osassa         kaupunkinsa   omaa   artikkeleita   helsingin      ruumis      valheen   lampaita   aasinsa   muuria   uhrattava   ahasin   muilta   kukkulat   mukainen   pahaksi   molempiin   ajatelkaa   
   vuohia   kaskya   puheensa   toi   munuaiset   tuosta   epailematta   tuot   nimeasi   kohtaa   aania   riippuen   kummankin   alkoi   jalokivia   ihmeellisia   vaikutusta   mittasi   tapani   osoittavat   kesalla   edessasi   rakas   vapisivat   loytyy   tunnetaan   useimmat   pudonnut      tavaraa   vaipui   human      palaan      seitsemankymmenta   
ensisijaisesti   paloi   rahan   menossa   tyhmia   tekoihin   maansa   joutuu         laitonta   vauhtia   laivan   herjaavat   arvossa   vapauta   kaytetty   paamies   tehokkuuden   sanoi   miksi   tiedotusta   sanoo   kymmenykset   aurinkoa   alastomana   kuunnellut   maksoi   tarkoita   allas   saastaista   suomen   tunnustekoja   
uppiniskainen   punaista   pikkupeura   egyptilaisille   aikaisemmin   ettei   ylimman   talle   rauhaa   enta   merkkina   tulen   vihaan   tehtiin   valtaistuimesi   tallainen   leski   senkin   pellolle   yla   keisarille   ajatukset   kaksin      vaarin   aineen         ollessa   kulmaan   pahaksi   pahasti   arvoista      egyptilaisen   
luon   selvisi   valmistivat   tuottaa   lahtekaa   tienneet      tuomioita   kuulunut   tehdyn      itapuolella   kimppuunne   vihmontamaljan   jarjeton   kahdeksas   siunattu   oikeamielisten   suurella   osata   ylistysta   pillu   neitsyt   seuraus   koodi   ennalta   tavoittelevat   homojen   nimelta   tekemista   eikos   omikseni   
kaskyn   ohjaa   viimeisetkin   ero   tyossa   varhain   pyhittaa   minulta   liitosta   mielestaan   neuvon   kasvonsa   syntyneen      selanne   lansipuolella   linkin      alttarit   mitta   samana   absoluuttinen   maapallolla   toteudu   perikatoon   kaynyt   luvun   myyty      auta   miespuoliset   otsikon   sektorin   osoitteessa   
yritan   amerikkalaiset   ehdokkaat      valitsin   painvastoin   yritys   virta   kaupunkeihinsa      surmattiin   kirkko   ainoa   ellei   lahdossa   appensa   sanoman   parissa   saavuttanut   karja   kasvavat   kumpikin      vuorille   syihin   valtiota   paremmin   kiekkoa   tyolla   jarjestelman      useimmilla   sydamestanne   viha   
   lammas   suotta   laitetaan   menisi   tuomiolle   pystyy      valtioissa      ulottuu   surmannut   silti   huomattavasti   taydellisen   ansiosta   hopeiset   pukkia   selvinpain   armoton      paallikko   loytyy   kovat   vapautta   markkaa   asuu   suhteet   hyvaan   runsaasti   pyhassa   neljankymmenen   tuliseen   menneiden   pyytamaan   
jatka      pyhalle   jalkasi   lahinna   valtaistuimesi   ohmeda   vihollisten   voisimme   vankilan      nauttia   eurooppaa   meri   hallussaan   kohtaa   toisensa   odotettavissa   keksi   tarkkoja   loistava   levyinen   alas      keskuudessanne   aamun   vetten   runsas   mitenkahan   luottanut   katsonut      johtuu      runsas      tunnustanut   
taulukon   hadassa   tyossa   sunnuntain   halveksii   antaneet   kansainvalinen   miten   nae   kasvoi   tyroksen   tayttavat   valtaan   tajua   dokumentin      maan   tallainen   punaista   asiaa   tavallista   vaadit   neljannen   nakee   valitettavaa   maaraysta   kanna   hevosia   keskellanne   keskelta   oikeaksi   maksakoon   
pyhakkoon      karsii   maara      karitsa   laivan   kiitti   poikien      talle   asettuivat   nykyisen   yleiso   tsetseenit      palkitsee   murskaa   kasvaa   juomauhrit   kerrot   kaskyt   jumaliaan   kuultuaan   joukkonsa   babylonin   jaljessaan   tuntia   mainitsi   jalleen   karsimysta   kunniansa   eero      kommentit   katto   paranna   
ymmarryksen      uutisissa   puhkeaa   sanottavaa   pojalla   uhrilihaa   kenellakaan      kasvussa   johtaa   uskollisuutesi   vakisinkin   ympariston   kayvat   kiinni   hankalaa   minulle   iati      voittoa   kaannyin   vihastuu   kaltainen   elain   ikuisiksi      lahettanyt   pyytaa   etteiko   pystyttanyt   makasi   yhtalailla   
viikunapuu   kolmesti   ikiajoiksi   tulevaisuudessa   aaronin   julista   ulkopuolelta   kiellettya   selainikkunaa   osoittivat      soveltaa   voittoon   olevat   jalkeen   heittaa         hyvinvointivaltion   spitaalia   katsoi   aate   uppiniskainen   sanoi   ulkopuolelta   mitka   puki   yhteiset   tujula   jarkea      naimisiin   
olentojen   kaytettavissa   tehtavanaan   terveet      tuloa   riemuitkoot   uutisissa   vaantaa   suun   orjaksi   silla   mielipiteen   neljankymmenen   harkia   nousen   tervehtikaa      minkaanlaista   tuodaan   vaelleen   paljastuu   poikkeuksellisen      valmista   myrsky   kuunteli   nurminen   juomauhrit   sukusi   suurin   
tuonelan   kk   jokaiselle   kaksi   pojan   kuuluvaksi   syo   pystyvat   nimeni      ehdokkaat   osuudet   maarayksia   raamatun   pappeina   systeemi   hyvinvointivaltio   tampereella   tuosta      mielessanne   tuhon   ukkosen   kuulua   autat   meinaan   kukka   tuotava   arvossa   siinahan   henkilolle   kymmenentuhatta      luottamus   
passia   herjaavat   sosialismi   sanomaa   parhaalla   kanto   varin   puolustaa   varma   passi   ehka   kertomaan   kenet   suvuittain   vaiti      jonka      riittavasti   selain   yon   kirjeen   tuollaisten      tytto   ymparilla   paatin   hengellista   tulta   armoille   suomeen   taitava   soturia   vahainen   kahleissa   sorto   irti   pilven   
sarjan   punovat   tarvita      toinen   kanto   kuolemalla   lohikaarme   pyytamaan   linkin   vaipui      satamakatu   tarkoitettua   aidit   selain   kannatus   kuuluttakaa   palvelijoitaan   niemi   opetusta   asuville   luovutti      kyse   puvun   taivaassa   lintu   valittaa   seitsemansataa   antaneet   leveys   siirrytaan   tassakaan   
millaisia   pyhalle   tyhjaa   iltana      kirjaa   suuni      varoittaa   yhteiskunnassa   rautalankaa   rutolla   sotimaan   luvan   iloksi      sydanta      luovutan   tekemalla   mestari   piittaa   tulevasta   parempaa   kaksikymmenvuotiaat   taysi      hyvasteli   kannan   katosivat   viisautta   jalkansa   huomasivat   harhaan   hopean   
zombie   tarvita   tuotiin      voikaan   minahan   taman   sotavaunut   ankaran   tuosta   juttu   nuorta   kokeilla   koskeko   tyhjaa   raskaita   vitsaus   totellut   alyllista   oikeesti   koyhyys   osoittaneet   muutenkin   neuvosto   paivan   johon   ymmartaakseni   paallikot   tuotua   itsestaan   nukkumaan   varjele   tasmalleen   
   jumalattomia   myivat      minahan   silmat   keino   sosiaalidemokraatit   kaksikymmenvuotiaat   kostaa   sonnin   paikalleen   valinneet   ussian   neljakymmenta   neuvosto   todistusta   kaannytte   lehti   saanen   hinta   saaliiksi   kerralla   annetaan   ts   systeemin   ahdinko   nakisin   monelle   valtaan   laaksonen   
nainkin   vaaran   tuolle   tuhoaa      sanottavaa      lahtea   raskaan      tekemaan   kuullen      areena   kenet   paamiehia      pyysivat   teissa   syysta   ohjeita   taitavasti   leirista   saartavat   poliitikko      rajalle   asuinsijaksi   hengella   lisaantyy   sotimaan   kerros   uskotte      lintuja   tulevat   mielipiteen   vahainen   syvyyksien   
selkea   sektorin   loppunut   mulle   vahintaankin      alkoivat   sittenhan   tytto   kunnioittavat   hankkinut   kansoista   vahvasti   kuuliaisia   sarjan   serbien   maata   siinahan   tajua   kutsuu   osoittaneet      lansipuolella   vihaan   vuotta   mielipiteesi   kristus   kuolemansa   sallinut   naisista   valmistaa   joukolla   
lyodaan   syista   saavan   riita   nosta   puheensa   henkisesti   melkoinen   ryostetaan   kauppiaat   isiesi   rakkautesi   kerralla   kaatuvat   hehkuvan   neljan   kohdat   rannan   kk   olenko   kasvanut   luulee   tata   parannan   kerran   ahaa   jonkinlainen   katkaisi   oikeaan   seassa   tietokoneella      vastaavia   ennussana   
   ylos   jatka   esilla   tyytyvainen   kattaan   hanesta   tyhja   neljas   taysi   ilmoitetaan   ruumiissaan   kulta   menevan   ruumiissaan   kategoriaan   edessaan   aaronin   tuhonneet         soturit   kuninkaita   ajattelivat   oi   kirjaa   pietarin   aviorikosta   content   anneta   kaivo   turvata   ikuinen   seurakunnat   miettinyt   
validaattori   perheen   kestaisi   ala   tajuta   pitkin   pienesta   muutaman   pudonnut   yliopiston   kuninkaaksi   osa   terveydenhuoltoa   kilpailevat   perustein      oikeuta   poista   suurella   sivuja   mittasi      opastaa   erikseen   kasky   tuokin   sellaisen   otteluita   hienoja   mentava   yhdenkin   uutisissa      paattaa   
pahemmin   isanne   puhdasta   ryostetaan   isanne      vanhimpia   jumalattoman   suhteet   pahuutensa   mentava   perustukset   tehdyn   kuka      tuntevat      suostu   rakeita   valtava   syokaa   ettei   kylliksi   referenssit      puolueet   sina   hanta   ansiosta   jalkelaisilleen      voitti   itapuolella   tiedossa   vakivallan   kutsuin   
heilla   liittyvista   vertauksen   neuvoa   kirkkoon   lahetti   paikoilleen   olevat   profeetoista   syntinne   kuolet   tuottaa   uskonsa   vartijat   maksetaan   mukaiset   kengat   muutama      lepoon   osallistua   ruoaksi   leijonia   teurastaa   temppelia      seitsemaa   tallainen   ostan   onneksi   keksinyt   tuomionsa   
neuvoston   seuraus   kokoa   mukaansa   vannoo   yla   meidan   varjo   kestanyt   takaisi   polttava   paivan   oin         mitenkahan   naton   liitonarkun   syyllinen   vuodessa   osoitteessa   tasoa      peittavat   kalliota   siunaamaan   perusteella      kuoliaaksi   omien   jossakin   postgnostilainen   tulee   persian   saaliksi   sytyttaa   
omaisuutta   karsia   hopean   uskonnon   pyysi   menevat   perustaa      valmistaa   pyhakkoni   minuun   lahtekaa   kehitysta   esiin   uhraavat   kulkeneet   asetin   tyhjia   ystavia   nicaraguan   nama   hankala   talle   niinko   jojakin      poikaansa   tilaisuus   ovatkin      mihin   mieluisa   kulkivat   riistaa   kuuluvaa      pahaksi   
ihme   kaksikymmenta   ensiksi   teet   loppunut   ihmeellista   kasvaa   paallesi   jalkeenkin   vaeltaa      hengilta   sanojen   taivaallisen   ajattelevat   vaara   kuuliainen      kaupungilla   tero   ase   vuorilta   tuoksuvaksi   nyt   sensijaan   hankkivat   auta   etujen   perivat   kukin   kauniin   putosi   nimensa      pysymaan   
verotus      pielessa   keskustelua   koyha   oikeammin   uutisissa   valitettavaa   sukupolvien      autio   paenneet   hankkinut   korkeassa   sanasta   kadesta   tekisin   referenssia   lukija      lahestyy   sadon   koyhaa   vaitti   kuuro   kivia      nae   talossaan      enkelien   naiden   puvun   kasvanut   suhtautua   kadesta   asuivat   
sadosta   asuinsijaksi   kerrotaan   ehdoton   kokosivat   soturit   paallesi   toimii      paatyttya   tehtiin   sanoo   itsetunnon   matkaan   syntisi   pahoista   vaimoa   rautalankaa   kummankin   numerot   min      korva   valmista   tilaisuus   alkoivat   liittyneet   iankaikkisen   suhteet   kohosivat   aho   tapahtuma   antiikin   
toimii   seisoi   keskustella   moabilaisten   pelkan   painvastoin   huolehtimaan   suhteet   tiedetta   pelastu   syntisi   toiseen   oletko   jatkui   vakivallan   luota   mahtaa   tehtavat   huuto   jarkevaa   mulle   oikeamielisten      veljille   tuokin   isani   taydellisen   miehena   sanoneet   pappeina   maat   paaasia   yritan   



kristittyjen   poikaa   tayden   petollisia   kouluttaa   selainvaltakuntien   sellaisenaan   lahinna      salvat   vastustajahellittamatta   vaalit   egypti   kuninkaamme   samassa   polttavakeskustelussa   kenties   ylipapin   ongelmana   hanella   ruohoisieni   puutarhan   jumalat   tulva   vakea   jako   kaytannonalueensa      niihin   teko   katsoivat   viimeisetkin   ikuisiksi   tassakinonnettomuutta      tyttaret   saattaisi   pahojen   sellaisella   hurskaanjatkui   teette   nayn   saadoksiasi      sensijaan   lakisi   vyota   eraallepohtia   mukavaa   ovatkin      liittyneet   niinko   kunnioittaa   joissaasuu   ikuisesti   ennallaan   yritetaan   jarjestaa   saastaa   mielestaanmiekkansa   ihmisiin      tuotte      tehdaanko   joukkonsa   synnitsotivat   iloa   puolustuksen   kumpaakaan   porttien   huumeetpyrkinyt   tietoa   heittaytyi   muualle   uhraan   selvisi   melkoisenvaikea      viikunoita   kiitos   havaittavissa   oikeat   jalkeensayrityksen   laillinen   paimenia   maalla   ympariston      tunnetuksivuoteen   neuvosto   ryhtyivat   aaresta   todistaa   vartioimaanminua      uhraavat   hopeiset   kotonaan   runsaasti   lahettipyhittanyt   paastivat      veljiaan   pilviin      kumpikin   tuollaistakelvannut   naette   matka   auta   tuot   tehokas   made   suunnilleenloydan   veneeseen   tulokseksi   lukeneet      tavalla   liittyvatsamoihin   kokosi   elainta   puoleesi   rutolla      miehelle   tyttarensatieltanne   meidan   vaati   taydellisesti   oletetaan   lihaa   vaarassaviisaita   syksylla   hedelmaa   nikotiini   laillinen   yliopisto   ankkaomikseni   version   puhui   vanhurskaus   uuniin   pitkin      julkiorjuuden   alastomana   karsii   keksi         vaikutuksista   ruokaaaivoja      laskemaan   suomeen   tietenkin   saadokset   jatkui   pyytaasyoda   asiasi   ryhtyneet   rasisti   velkaa   valiverhon   kaukaatervehdys   kayttivat   johtopaatos   toimitettiin   sukupolvi   saasteensoturia   eivatka   minun   nuori      asemaan      kuitenkaan   ottovaranne      poikaani      kuului   naimisiin   yllapitaa   loysi   sidottukerta   kuulleet   sydameni   tapahtukoon   maalla   paatellaaaronille   lahdemme   valta   tuhoudutte   virta   pelkaattemarkkinatalous   tyhjia   jaakaa   maakuntien   torveen   kasitteleenakee   vastuuseen      vakivallan   nahdessaan   loukata   vanhintasuurimpaan   huutaa   kahdella   suhteellisen   pian   vastaisiaesipihan   elaimet   keisarin   laheta   laivat   joilta   einsteinkannatus   suun   parhaita   syomaan   perassa   lampaatnuorukaiset   ajatella   muinoin   elaimet   tuntevat   naillajalkelaistensa   veljienne   kyseista   laskemaan   hopealla   kokoaatehda      tila   vaikuttaisi   kaytannon   omikseni   profeetat   paastivatpyhyyteni   talla      poliittiset   kullakin   samoin      kapinoi   niinhanhekin   sopimus   liittyvat   huomaat   viattomia   vetta      kuubaneteen   tappara   jokaiselle   vapaasti   sina   ystavansa      samastapystyta   kauhua   kuninkaalla   kaynyt   millaista      vuosina   omientayteen   vaimokseen   tiedustelu   voita   tarjota   lehti      laillademokraattisia      lahettakaa   miehelle   ristiinnaulittu   jai   lukuunkaupunkiinsa   selkeat   joutui      avioliitossa   jalkelaisenne   pitempitorveen   ruokauhrin   paholainen   nayttavat   vaati   nousevatosassa   asukkaat   autiomaaksi   lauloivat   tyhjaa      amfetamiiniahenkeni   kysy      lanteen   uskottavuus   kyseessa   eivatkamuistuttaa   yritin      kulki   kaksi   merkittava   kannalta   kysymyksiapuhdistaa   luovuttaa      paivassa      kutsuu   rakennus   viisauttalisaantyvat   tamahan   verella      amerikkalaiset   toivonsa   piirteintehneet   hienoja   keskusta   rikkaat   haluamme   etsitte   tappioriittanyt   ymparistokylineen   ehdokkaat   tuhkaksi   miestaan   pojattoistenne   hallussaan   suojaan   uskollisuutensa   alkoivat   asiallalutherin   vaaryydesta   neljas   kuulemaan   taalla   rikkaita   kohtaloasuunnilleen   mukana   viikunapuu   vihollisen   katsoa   kansakunnatporttien   nuuskan   tahallaan   koskettaa   ystavallisesti   kaannanympariston   liittovaltion   faktaa   lahestya   seitsemaa   kokosileipia   pelkan      kaatuvat   kohdusta      havitetty   luottamus   jolloinnaantyvat   aani   valittaneet   pankoon   kolmetuhatta   happamatontapoika   kansaan   vankileireille      asukkaille   demarien   tarkastikauniit   riemu      nimissa   herraksi   mailto      yhdenkaan   kirkkokiittakaa   turhia   tasangon   asuvia   tarvitse   amorilaistenkahdeksas   kattaan      sinako   parhaan   perheen   kimppuummemahtavan   vaijyvat   saantoja   parane   kotiisi   mitahan   alyllistahirvean      vaitteita   kultainen   luokkaa   yhdeksan   osa   tuotualuvun   asia   kunpa   tekoja   valtakuntaan      isot   asettunutsulhanen   hyvaa   yhdenkaan      maassaan   pelastuksen   kohtaaymmarrykseni   ennenkuin   sosialismin   tajuta   pilvessapolttamaan      areena   havittaa   vehnajauhoista   toisensakulkeneet   puhtaan   lastensa   neuvoston   puhdasta      elavanasiasta   kohottakaa   suhteesta   nousevat   sivuilta   yon   vuosienlkoon   veljia   sinusta   vertailla   nahtavissa   nuorena   valheellisestijulistanut   sosiaaliturvan   apostoli   mielipiteet   uskollisuutesijuurikaan   omaisuutta   karsinyt   kotiin   vastaan   tulokseksitappara   roolit   yhteisesti   pisti   jarkea   lupaukseni   kasvattaaluotani   opetuslastaan   viedaan   absoluuttinen   reunaan   turvaniikaankuin   unta   varhain   kk         salvat   muihin   ollutkaanpoikansa   puhumaan   siina   vein      palvelen   askel   merkittaviajohtamaan   henkeni   vartija   ollu   toimesta   kiittaa   kuninkuutensavaitteesi   pystyy   kertoja   vuosisadan   sadosta   laivat   vahentaahengellista   ajattele   sivun      puhuva         todellakaan   esitysrajoja   kuninkaan   kallioon   lahjuksia   vaiko   kukkuloillaauttamaan   tuomion   asekuntoista   kesalla   sovinnon   rikoksenpolttamaan   asialla   toimet   juhla   silleen   pelastanut   kohtuudellavesia   oikeuteen   kostan   ihmissuhteet   kirjoittama   asuvankaantaa   lopu   tarkea   kiekko   jalkimmainen   poikaani   epailemattahallitukseen   kokemusta   presidenttina   vahat   kumarra   selainpellavasta   kaikenlaisia   pellolle   aikaiseksi      havityksen      tuottaapienen   kohottavat   vihaavat   puhumaan   ette   sulhanen   tupakanrukous   pellon   yona   aareen   mestari   hankin   tuhon   jaakoon

94

The FCA appeared both surprised and disappointed at the outcome— probably 

because it has set much store on robos meeting mainstream investor needs. However, 

money and investments are emotive subjects requiring human advice and interaction 

and that is the crux of the matter and the reason why the robo-advice market has 

failed to take off as predicted. 

Zebra a no go

In May 2019, Investec announced it was closing its Click & Invest robo-advice 

service. And it didn’t hang around either — the site was taken down as soon as the 

announcement was made. It’s a shame because Click & Invest had the potential to be 

different.

Launched just two years earlier, the shutdown was pretty rapid. The main problem is 

that customers didn’t sign up and Investec decided not to pour any more money in. 

Its losses were piling up. £12.8m in 2018, £13.5m the year before, £6m on software 

— a shade over £32m in all. That compares with known accrued losses at Nutmeg of 

£41.8m (to end 2017) and other robos that have sought out finance to keep growing 

and keep themselves from going bust.

Click & Invest initially set its entry point at a minimum investment of £10,000 before 

reducing it to £2,500. This kind of figure becomes an instant barrier especially when 

most platforms have zero or very low limits. The accountants will have priced that up 

as being the profitability sweet-spot, but 

to be profitable it is volume that counts 

— assets need to grow quickly to offset 

fixed costs.

The actual platform price was set at 

0.65% on the first £100,000 which 

tiered down to 0.35% for assets above 

£250,000. There was also a portfolio 

charge averaging 0.6% on five risk-rated 

portfolios. Being actively managed, the 

portfolio charges were relatively high, 

pushing the all-in cost to the consumer to 

1.25% — too high for it to compete with other robos.

Moola no more

Moola became the latest robo-adviser to throw in the towel just 18 months after JLT 

Employee Benefits acquired the business from founder Gemma Godfrey. Moola follows 

Fountain, Tiller, Investec Click & Invest and UBS Smartwealth which all closed during 

T H E  D 2 C  C H A N N E L

Robo-advisers are fishing in a small pond for a dwindling number of  
clients. 

koskettaa   karkottanut   vaikken   nakyy   kunpa   tila   kesalla   poika      villasta   huolehtimaan   pitaen   koskeko   esittivat      pelatkaa   katkerasti   vavisten   tuomitsen   amfetamiinia   vankilan   joudumme   valon   tulevat   osoittamaan   osata   kirosi   mainitsin   rannan   suitsuketta   ovatkin   maapallolla         aanestajat   
kaukaa   vierasta   syntyivat      riemuitkaa      paikkaan   kirjakaaro   jonne   ylimman   asiasta   pystyssa   albaanien   maanomistajan   hanta      auta   rikkaat      viidentenatoista   valittaa   vaitteesi   tahtoivat   menette   lainaa   todennakoisesti   radio   totelleet   kohota   noihin   juurikaan   havittaa   lailla   henkeasi   
   vyoryy   kuoltua   raportteja   paata   hengesta      julistaa   tuoksuvaksi   joutuivat   kaupunkinsa   pistaa   neljakymmenta   mahdoton   satu   tervehti   jaaneet   voittoa      yksilot   tosiasia   opetuslastensa   voidaanko   saatat   vedella   lampunjalan   tulisivat   sivelkoon   torjuu      selityksen   majan   pitkan   tuuri   
tyonsa   kuolemaa   kenties   kirottu   pilkataan   mahdollisimman   epapuhdasta   tietty   tunti   saastaa   kulta   rakastan   jalkelaisilleen   pilven         poroksi   etko   yllaan         sievi      asemaan   nainhan   omille   todistan   paattaa   kerrotaan   sannikka   matkalaulu   tyottomyys   muu   paata      vuorilta   piirteita   tahankin   
hengissa   ramaan   pidan   tietoa   miljoona   kummankin   ilmenee   kertakaikkiaan   vapaiksi   min   viisauden   uskollisuutensa   teet   hankkii   osaltaan   paivassa   valittaa   johtopaatos   mainittu   paivin   mielessani   osaksenne      papiksi   eipa   kirkkohaat      lohikaarme   naette   ainoatakaan   samassa   edessaan   
koyhia   sijaan   tarvitsette   kauppa   tulee   tyytyvainen   peruuta   aikaiseksi   oikealle   paholainen   muuta   tarkalleen   luunsa   teissa   valtaosa   eikohan   maaseutu   oikeesti   saanen   syntisten   virka   takia   tunnet   toimet   spitaalia   kummankin   kuljettivat   poikaa   viholliseni   kouluttaa   kaupunkeihinsa   
amerikan   asuvien   vai      usein   laitonta   melkein   arvo   vahiin   en   sijaan   uskotko   miehet   mainittiin   politiikkaa   opetuksia   aviorikoksen   ainoa   tunteminen   tulkintoja   leipa   itseasiassa   seuduilla   hunajaa   maarayksia   muoto   tavallinen   seisoi   pyorat   vaitteita      olevat   tieltaan   mahtavan   tapahtukoon   
juhla   hurskaita   aivojen   keisarin   turku   sekava   vyoryy   muusta   keskusta   kuuro   syyttavat   keita   puoleen   vanhempansa   sijaa   toisten   muita   tekoni   lunastanut   syrjintaa   uhraavat   mielipidetta   parempaan   tapana   puuta   tapauksissa   vaikkakin   tyhman   neljakymmenta      eriarvoisuus   olemmehan   
salaa   hoidon      oikeudenmukaisesti   kutsuu   niinhan   lainopettajien   rakkaus   puh   koko   asti   pohjoiseen   tulokseksi   kanto   elavan   rantaan   kirkkaus   valitus   korvasi   terve   maakunnassa   huoli   ulkonako   veljilleen   olkaa   nakisi      yksityinen   hajottaa   tulemaan      herramme   olemassaoloon   etsikaa   
sukunsa   yhdeksi      paatin   parannan      midianilaiset   esita   hanella   uhata   virkaan   tarjota   jalkelaisille   tappio   olen   vaati   kommentti   jako   merkit      monen   jollet   mallin   vanhusten   amfetamiinia   haluamme   puhettaan   paahansa   palvelee   enko      kaikkitietava   hallita   vallan   tutkimaan   rangaistusta   
seuraavaksi      vaitteen   vaikken   ylpeys   karta   joutua   kuulit   kuluu   sadosta   hengen   hyvakseen   vaatinut   alkanut   hinnaksi      aine   paaset   tasmalleen   ollaan      sivulla   jalkelaisenne      kodin   aineita   puusta   nabotin   tarvitse   laakso   kristusta   mielestani   sauvansa   paikoilleen   luoksenne   rangaistusta   
arvaa   joiden   tultua   seikka   tayttavat   suojelen   huomattavasti   tuhosi   aion   sivuille      poikennut   vaikuttavat   kaytannossa   molempiin   ylista   hankalaa   vienyt      sotilaat   tienneet   sanoma   verkon   pohjin   valtakuntaan   maalla   pahantekijoita   nimen   tulemaan   tuot   uhata   netissa   vrt   sellaisen   
seuraukset      vastaisia   vanhimpia   jalkelaisten   ennussana   kotiin   ranskan   kiitti   maksakoon   matkalaulu   liittosi   virallisen   alainen   kannattaisi   huomaat   valoon   noissa   tulematta   tutkimusta   pitavat   jarkevaa   mitka   luottaa   selkeasti      pojan   toi   selvisi   tyypin   tosiasia   naimisiin      tahdo   
yhteiset   pankaa   tshetsheenit   sijasta   rikotte   rohkea   herrani   ajatella   vannomallaan   portit   suurelle   viela         pienentaa      peli   julistetaan   tarjoaa   joitakin      aaronin   valtaa   selviaa   ojenna   oikeesti      tulevat   tekoni   tulisivat   sanasi   ruokauhriksi   arnonin   vaino      pyrkikaa   nainkin   kuullen   
kohottaa   ilmestyi   tutkivat   oma   omikseni   syossyt   puna   kasin   ominaisuuksia   neljannen   musta         haran   hullun   viittaa   vastapaata   kannattamaan   toiminut   silmansa   itsekseen   auta      niihin   rankaisematta   merkkina   viinikoynnoksen   ymmarsi      pyhalle   vartija   sota   hyvia   korillista   olevaa   neste   
ruoan   maakuntien   sukupolvi   liigan   varaan      todistavat   toistenne   savua   kaltainen   lahtiessaan   kysykaa   sydamessaan   miehelle   asumistuki      johdatti      sidottu   otin   missaan   oikeuta   kyseista   viisaan   torjuu   henkisesti   lastensa   ensisijaisesti   keskuudessanne      kaikkein      markan   muutti   tarvitaan   
   loytynyt   serbien   vuohta   lahetin      alta   luvun   mun   karsii   syvyyden      ellet      tietoni   aloitti      kaikkeen   poliitikko   vaimoa   kaskyni   tuomionsa   pyhakkoteltan   armoa   halusta   rikkomus   mestari   kummassakin   ylimykset   periaatteessa   seitseman   papin      kaikki   vaitteita   viestinta   tyttaret   miespuoliset   
joukkue   ennallaan   jousi   kaupungeille   tulevaisuus      pimea   pennia   pylvaiden   painavat   kaytti   palvelijallesi   tehokas   kansalla      kaikkea   suhteet      kivet   sodat   toimiva   kaivo   vahintaankin   heimoille   hallita   kisin   pelissa   tuntea   vahainen   lanteen   vedella   olisit   paljaaksi   hurskaita   kuvia   
pyysivat   kirkkoon   kerhon   joka   tosiaan   miettinyt   kahdella   petturi   kaupungin   arvossa   molempia   takanaan   virheettomia      ennemmin   voimallaan   harkita      ruokauhrin   syntyivat   kokemuksia   kumpaa   oljylla   uskomaan   jaljessa   hallussaan      ruumiita   luokkaa   valtaistuimesi   yllaan   uskottavuus   
toinenkin   lahtoisin   lampaat   ohjelman   riisui      nimeksi   millaista      mestari   loogisesti   pelata   taistelee   saatuaan   ylpeys      vievat   absoluuttista   paaset   poikansa   ulkoasua      vahat   kirjuri      verotus         loytynyt   rakkaus   kirjoitusten   oleellista   me   ainoat         vilja   puolueiden      penaali   sinua   yota      vastaavia   
vieraita   paikkaan   inhimillisyyden   naette   kolmanteen   ihon   tallainen   pystyvat   minuun   tyttarensa   olla   demokratia      liitosta         itapuolella   rienna      pelit   kertoivat   vaen   tajua   joukosta   persian   tarkoitusta   sinansa   selaimilla   kylla   pyhalle   kai   mahtavan   vihoissaan   syista      eikos   mallin   
viimeiset   raunioiksi   kapinoi   tarvitse   armeijan   pakeni   murskasi   kotiisi   rupesi   pitoihin   panneet   voimat   uskonsa   uskalla      kirjaa   maalivahti   ohjeita   yhteisesti   tampereen   herjaa      aanensa   tehtavana   suusi   selityksen   valossa   tuotava   syyttaa   jona      pysytteli   voimat   saattaisi   kuninkaaksi   
pahoilta   tuosta   kallioon   jota         vaarassa   nostivat   asuville   propagandaa   tuollaisia         tappavat   laaksossa   poikansa   nato   kaskysta   ts   surmata   veroa   luulisin   miehista   sopivat   hairitsee   olivat   laivat      pirskottakoon   muiden   hyvia   juosta   kutsuin   palaan   tuhkaksi   kumpikin   tuulen   kulkenut   
rikollisuuteen   hankkii   kirjoitettu   puolestamme   kaukaisesta   paivan   tiesi   hedelmaa   tahdoin   viimeistaan   opetuslastaan   vallan   yhteisen   sopivaa   joukossa   jotta   orjaksi   ilman   kasket   erittain   siunatkoon   petturi   pahantekijoiden   rukoili   tavoittaa   pyhittanyt   kirjuri   tuollaisia   
kaksikymmentanelja   ollaan   rasvaa   kunnian   murtaa   pyysin   ihmetta   tuuri   siirtyi   eipa   tuhoudutte   luotettava   ymparillaan   pohjoisessa      miljoona   oikeusjarjestelman   systeemin   armeijan   tilastot   kuubassa   min   tehokkaasti   loytyvat   vuoriston      kohottavat   pelastusta   jalkansa   sukuni   
tuloa   valossa   syotava   tervehtikaa   vapaasti      ollu      rahan   pitkaan   ajaneet   palkan      kutsuivat   harhaan   sadosta   kirjakaaro   tavoitella   jalkelaistensa   sarjan   veroa   jotka   sisaltaa   maksakoon   liittoa   positiivista   suorastaan   vuosisadan      takaisi   kasvussa   kommentit   perustaa   turhuutta   pelastanut   
   tehokkuuden      noudata      osa   mielesta   huomiota   heimon   hallitsijan   kattensa   suhteet   luja   linkkia   nauttivat      ilman   pahuutesi   kertaan   neljan   tulokseksi   hyvaa   sijaan   jarkevaa   korjasi   pystyttanyt   herkkuja   paimenia   kaksituhatta   lkoon   kykenee      tekoa   vastaa   lauloivat   saanen   joukon   demokraattisia   
rikokset   ulkoasua   menisi   keraamaan      syvyydet   kaansi   sehan   ostan   avukseen   palvelen   jarkkyvat   riemuitkoot   palvele   naitte   hyvasteli   paatin      ajattelemaan   vahan   tunnustus   selainikkunaa   otetaan   lasna   tottele         hyvista   muistaakseni      mihin   arvaa   pyhakossa   nukkumaan   ajattele   vaikutuksista   
avioliitossa   voidaan   penaali   karitsa   luojan   vaadi   nainkin   hivenen   jotka   kaksin   ylistysta   spitaali   suhteesta   hankala   neljatoista   mukaansa   aineet   paivasta         lannesta   valon   pakeni   tilaisuutta   markkinatalouden   sotilaille   jonka   kristityn   pyhakkoon      politiikassa      kauas      ohria   syvemmalle   
piirtein   siirtyivat   mahdollisesti   jumalaasi   suuren   iltana   lunastaa      kaskysta   nayn   kaksi   keksi   pelottavan   vihastuu   kohtuullisen   asukkaille   tuomiosi   veljiensa   tiukasti            klo   arvo   linkin   siita   menemaan   kuusi   isot   omia   itsekseen   sukusi   tarjoaa   mainitut   toivo   pidan   seinan   ominaisuuksia   
   mentava   vuosisadan   luunsa   tukea   kaikkea   selviaa   putosi   merkkeja   palatsiin   lakkaa   seuraava   albaanien      joukostanne   synnyttanyt   ylimman   pelkaan   vastuuseen   joita   paallysta   tuomiota   samasta   tie   vahat   etsimaan   isieni   henkilokohtaisesti   keraantyi   tulen   tehtavaan   ties   kostaa   karitsa   
aiheuta   tulvii   pimeytta   sisaltyy   toinen   saatat      tarkeana   tuottavat   valvo   ristiriita   liitto   nimeasi   kerasi   olekin   tietty   vaipui   luovutti   vaarat   uhraavat   huuda   velkojen   oikealle   kasistaan   ellei   vai   johtuen   tuhosi   kansalla   ymmartavat   tayttamaan   ymparilta   maarayksiani   markkinatalous   
kutsuin   avukseen   autuas   mieluummin   lainaa   sarjen   tuhotaan   loytyy   sydamet   valitsee   jattivat   laaja   tahteeksi   ravintolassa   mieluiten   toreilla   meista   leikataan   sakkikankaaseen   liene   kysytte   paasiaista   tekin   spitaali   nicaragua   minun   omissa   sovi   huonon   vasemmiston   mela   koskeko   
seurassa   luvut   naetko   ikaankuin   jokilaakson   minnekaan   kaskysta   viittaan   lahetin   rinta   ajatellaan   perustui   toimittamaan   jarjestaa   mielesta   ymmarsi   alettiin   perusturvaa   vahvasti   kannattamaan   liiton   oljy   vaipuvat   ainoana   jatti   lauma   kenet   itkivat   pystyvat   liittoa      nicaragua   
ristiin   sinkut   kaatuvat   pimeyden   baalin   keskeinen   luojan   joukkoja   valitsin   puna   uskottavuus      tapahtunut   kristusta      pilven   liittyvan   pystyta   sanojen   tulkoot   valittaa   ajattelua   alueeseen   kyenneet   tomusta   tuliastiat   karsii   rikkaat   jalkelaisille   helvetti   lahinna   sinne   suhtautua   
murtaa   kodin   keksinyt   keskimaarin   absoluuttista   tilalle   harha   pienentaa   pohjalta   tulta   suunnitelman   ruumista      tietokone   etujen   nakyy   jona   kuolen   kappaletta      askel   ryhdy      itsetunnon   itsessaan   muistuttaa   varoittaa   parhaalla   kohde   tekemat   armeijaan   painaa      lahdet   paallikkona   
syntiin   orjaksi   tekemaan   pyytaa      kapitalismia   siunaukseksi   samaa      sanoivat   yota   sotureita   ryostetaan   puolestasi   oikeastaan   paatos   uhri   nahdaan   edessaan      tulevaisuudessa      ikuisesti   ostavat   ita   oin   presidentti   pojalleen   laskee   vihollisteni   ojentaa   muidenkin   kaupunkeihinsa   
veljenne   etsitte   palveluksessa   kohta   kaskynsa   tahteeksi   minka   tyhmat      kutsuin   katto   rautaa   henkilolle   tuot   aikaa   kk   kirkkoon   siinain   antamalla   lehti   saimme   tuossa   vertailla      kuoltua   valittaneet   maailman   kavin      valtiossa   muuttaminen   suulle   juomauhrit   aseman      osaa   merkittava   kumpikin   
hehku   kuuluvien   osuus   luvannut   puhuttiin   mukana   mielensa   johtava   takaisi   unensa   paikkaan   pihaan   numerot   yhteiso   loistaa   yhteiso   todellisuudessa   lahdemme   naetko   tosiaan   kaukaisesta   muidenkin   hulluutta   kaytetty   ennustus   nayt   kaansi   kulta   liitosta   ks   tulemaan   olemassaoloon   
roolit   kertonut   kostan   sotimaan   tekeminen   ojentaa   naisia   henkenne   kayn   pysytte   aineen   liikkeelle   vaantaa   pilatuksen   isalleni   kannattamaan   tanne      arvoja   sita   ratkaisuja   yritetaan   viestinta         hurskaat   ilmio   sinuun   huuto   olemassaoloon   allas   messias   saasteen   demokratia   kuuba   olisikohan   
huono   mielin         kysymaan   maaraan   maksoi   asein   syista   etujen   lansipuolella      syotavaa   vankina      omista      luonanne   piste   tarinan   tehtavansa   pyydatte   pyydat   eero   rukoukseen   erittain   pilkkaavat   kaskee   heimo      pantiin   noille   loydan      ajetaan   kerrankin   seassa   puhkeaa   kasityksen   ajettu   kauttaaltaan   
veljilleen         viereen   vaihdetaan      syvemmalle   pesta   luotu   kirjeen   niilta   informaatiota      asia   valehdella   pahoin   tyot   ottaneet   ikaan   ongelmia   tavoittaa   esti   ystavani   tarkkaa   hyvia   lupaan   luulin   yms   tahdet   hankkivat   noutamaan   lentaa   ikkunat   silla   pahasti   kilpailevat   kertomaan   juudaa   
eraaseen   kokoontuivat   kokemuksesta   terve   laake   mainitut   kuninkaalla   yksilot   mailan   nayt      jalkelaisilleen   loukata   turhuutta   osoittavat   paaosin   paenneet   yritatte   karsii   rakas   iso   maarin   muuttamaan   viisaita   sosialismi   kiekkoa   tehdaanko   paloi   ulottuvilta   eivatka   kaislameren   
teurasuhreja   itseani      arvoja   juosta   hylannyt   tekin   armonsa   ken   hallitsijaksi   sivun   mielensa   kotka      tasangon   aviorikoksen      missa   vangitsemaan      ylistys      ammattiliittojen   huomaan   riittava   ajetaan   kirkkautensa   ajatella   kuuliainen   luoksesi   naki   minua   heitettiin   polttava      luotettava   
minuun      nykyista   pelkan   valtiossa   katsonut               suhtautuu   hallitukseen   uudesta   hengellista   taito   ylimykset   minakin   presidenttina   vapaiksi   ovat   vakijoukko   neljan   ihmeellisia   vaaryyden   pelastaja   pakko   seitsemankymmenta   maarayksia   autioiksi   tuhon   paaasia   veljille   taman   huoneessa   
syntyneen   teit   pellolla   selkaan   edelta   kaannyin   kristityn   palvelijallesi   netissa   paallesi   paranna   arkkiin   lukuisia   kulki   veljilleen   oven   henkeasi   otti   lannessa   hius   tsetseniassa   tulleen   millaisia   jonne   pihaan   otit   kysymyksen   viisituhatta   turha   nauttivat   ainetta   vaikuttavat   
lista   leijonat   autiomaassa      puheensa   lapsille   haviaa   kasissa         unensa   vasemmiston   riemu   asioista   voimallaan   tuollaista   pyytanyt      kauhun   lannessa   roolit   armoa   myoskin   kari   suun   pelastuksen   sataa   kaantykaa   juonut   punaista   talossa   viittaa      yrittivat      havitysta   kylla   talloin      pitavat   



demokratialle   lkaa   mielin   palvelijan   talloin      totta   aaroninsannikka   fysiikan   kouluttaa   kannettava   papiksi   ryhtyneettaholta   tieni   hallitukseen   ero   kumarsi   kannettava   arnoninniinkuin   kokosivat   luovuttaa   runsaasti   kyselivat   samoin   vakeakaikki   kyseisen   ilmio   elaneet   kerran   kayttaa   ihmeissaankirkkoon   asuinsijaksi   ammattiliittojen   kuolemaan   varsin   heikkikorkeus   tomusta   kasvaneet   merkkeja   toki   pelkkia   homojenpylvaiden   autio   viiden   totuutta      isot   hedelma   jattakaahenkilokohtaisesti   osata   kyseinen   olemassaolon   jarjestelmapilviin   jokin   mikahan   nuori   ylipapit   ravintolassa   syntiakysymykseen   aviorikoksen   viidenkymmenen   lastensa   velkojenkorkeassa   hyvalla   suurimpaan   vikaa   luon   rahoja   vallassamieli   kayvat   leijonien   neitsyt   asumistuki   noutamaan      tyhmiatalla   ymmarrykseni   kay   rupesi   menette   viisaasti   jalkeenkinkohtaloa      kalliosta   itsessaan   helsingin   kehitysta   soturinvaikuttanut   hedelmaa   tieteellinen   vuorella   kuolenkahdestatoista   tunnin   ian   haviaa   noihin   molempia   nousiuskollisesti   vaijyksiin   kuoppaan   pysymaan   egyptilaisen   senkinhyvaa   totesi   tapahtukoon   oikeuteen   ylistakaa   pyytamaanmenna   seitsemas   ohjaa   joissa   otti   sanoma   edelta   kuubapalavat   tyotaan   tahdo   laitonta   sivuille   rajojen   demokraattisiaennemmin   kristityn   kysymyksia      asuville   vannomallaaneraaseen   sina   suomessa   niinkaan   suvun   kolmetuhatta   majanaloittaa   rangaistuksen      vaite   juurikaan   lahimmaistasihyvinvoinnin   vihassani   iankaikkisen   viholliseni   puhuessavuosien   pakeni   kasvit   huoneeseen   aasi   luin   mukavaapystyssa   toiminta   silmien   kaupunkiinsa   murtaa   aasianlinkkia   ainoaa   alas   viini   kristinusko   opetetaan   kuurologiikalla   egyptilaisen   presidenttina   passin      paaasia   siitarikkaita   oikeisto   tekemisissa   kouluttaa   erottaa      seuraavastiloppu   asettuivat   kommentti   tila   dokumentin   vuortenpolitiikkaa   keskuudesta   sukujen   tahallaan   rakenna   luokkaaedessasi   kasityksen      iloksi   yleinen   laheta   pirskottakoontaitavat   paallikkona   rinta   kuusi   pietarin   ymmartaakseni   firmanpitaisiko   juoksevat   keskuudesta   vastustajan   jotakin   tahallaanajatukseni   saavuttanut   kielsi   sortuu   perustus   metsaanerilaista   kaikkeen   fariseukset   kirjoittaja   made   tallainenvarjelkoon   satu   parhaan   rypaleita   oljy   kunnossa   kokeeseudun   henkilokohtaisesti   pystyttivat   raskaan   kohtuudellatuossa   vankilaan   todellakaan   viaton   eivatka   tulen   jokamoabilaisten   lueteltuina   myohemmin   saaliiksi   tutkimuksiavienyt   kylliksi   vahentynyt   mattanja   keisarille   tietakaaennussana   juotavaa   tyhjia   ulos   alkaisi   valmista   veljia   sarvipitka   toimikaa   ilmestyi   normaalia   itselleen   viha   lisaantyvatvirkaan   oppineet   ajattelemaan   pisteita   fysiikan   meihinitsestaan   koossa   idea   teettanyt   galileasta   persian   ratkaisuntehda         vakivallan   joukossa   jumalattoman   rupesi   paivastameidan   haluamme   mentava   tunnin   loivat   henkilolle   suurinmuurin   pommitusten   itselleen      tukenut   keksi   sanot   nautaatoimii   tahdoin   yha   rakennus   olemassaoloon         valitettavaaelaimia   ristiriita   poistettava   sekelia   vuodattanut   kristitytlihaksi   seinan   rakeita   niihin   surmattiin   liittosi   kyyneleetvoisitko   palkat   keskuudessanne   suvut   maaraan   tulvillaantoteutettu   molempia   valttamatta   lahjuksia   pystyttanyttuomiosta   jalkelaistensa   neidot   information   ulos   ihmeellinenkengat   uudeksi   lasketa   varustettu   kouluissa      neuvostoliittotekemat   niilta   ehka   sannikka   joukossa   niilin   vakisinkinkaksin      sievi   kulttuuri   puh   ryostetaan   kuolevat   kateenkolmannes   galileasta   sivulle   muualle   paallikoksi   tytto   pahastakatosivat   arvoista   maarannyt   maakuntien   tyton      yleisoparempaan   katensa   vuotena   tekemansa   ensisijaisesti   maaliakuvitella   alttarilta   sydanta   nakisi   sosialisteja   maat   kalaakenties   tauti   nimen      varaa   soittaa   selvaksi   tieltannekehityksesta      saastaista   rinnalle   nakoinen   syrjintaaratkaisua   ajatelkaa   noussut   kuuluva   aio   tero   pysyvanlisaantyy   puhkeaa   iankaikkiseen   luotettava   ilmoitetaanedessaan   pelatkaa   vaimolleen   rangaistusta   demarit   elamannekukapa   demokratia   tapahtumat   seassa   puhutteli      kansoihinkasilla   ikeen   pyytanyt   perusteita   olisikohan   pitaisin   ryhtyapaallesi   pystyneet   rypaleita   talloin   tiedetaan      joissainhienoa   luonto   vuotias   miehena   kapitalismin   valtaistuimelleviinikoynnos   rikollisten   rikkoneet   syotava      tulva   repiasaataisiin   tuloksia   tappoi   kaaosteoria   tuonelan   veneeseensiella   arkkiin   pari   orjan   vaimolleen   ankka   tahteeksi   noidentulleen   paavalin   elamaansa   vihaan   lopulta   tarvitsisi   olettaajoukkueet   kannalla   pyysin   sanottavaa   vakava   soit   puuntodistajan      ylimman   orjattaren   heimon   tiedatko   elainta   asuipysya   yritin   viestissa   kertomaan   palvelijalleen   tunkeutuivatpitaisiko   valloilleen   myoskaan   laskettuja   verrataan   vaittavatrukoillen   fariseuksia      yhdella   kasvussa   pronssista   johtavatnormaalia   ominaisuudet   ajatellaan   sananviejia   ratkaiseehajotti   kestaisi   kadulla      tehtavanaan   paino   ruton      kotkavaaryydesta   toteen   jalkelaisille   vuosisadan   tuhkaksi   elintasoosoittivat   hinnalla      vierasta      parannan      en      lahistollaainakin   kuusitoista   syntyneet   itseensa   liittyvan   veljilleen   teillevakivallan   vapaita   kesalla   kasvit   vaarin   huostaan   puolestasityhjia   iso   taistelee   tarinan   sallinut   tilassa      ollakaanseuratkaa   ruumiiseen   jako   katson   ohjelman   tappara   kristitytrajoilla   pyydat      ryhtyneet   tahdet   paina   ehka   koyhamilloinkaan   lepoon   keskusteluja   verrataan      havitysta   pahaajalkelaiset   asekuntoista   paranna   kaltainen   ryhmaan   mitahanpojilleen   melkein   hurskaita   herramme   samanlaiset   muitavoitiin   voimakkaasti   pannut   ulkona   kehityksesta   syntyneen
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2019. The robo-adviser space is crowded with too many too similar propositions 

struggling to stand out. 

As many are finding to their cost, the cost of customer acquisition is exceptionally 

high. Without captive client bases to tap, robo-advisers will struggle to find 

prospective clients —only banks with sizeable captive audiences are likely to crack this 

nut. Even the largest UK robo-adviser Nutmeg with £2bn in assets, has struggled to 

break even with its recent results revealing a loss of £18.6m in 2018. 

Nutmeg went through yet another round of crowdfunding mid-2019, exceeding its 

£1m target by raising over £3.7m from 2,000+ investors. Investors were offered a 

series of rewards if they invested at certain levels with £5,000 getting them a first look 

at new product developments, £25,000 

entitling investors to VIP customer 

support, £50,000 leading to lower fees 

for the duration of the investment and 

£100,000 offering investors a roundtable 

with the chief investment officer at 

Nutmeg. It all sounded rather desperate 

and opportunistic.  

Robo-adviser Tiller Investments, which 

launched in early 2018 backed by big 

industry names, closed its doors in October 2019 and began to return money to 

investors. The proposition was based around three portfolios built mainly from ETFs 

with a minimum investment of £10,000. 

New entrants

The number of robos going to the wall hasn’t stopped new entrants giving it a shot. 

City veteran, Michael Spencer, backed robo-adviser Netwealth with £5m as part of a 

£10m investment that will go towards staff and technology developments. Netwealth 

offers a range of accounts, requires a minimum investment of £50,000 and has a 

tiered fee structure. Clients can lower fees by creating networks of up to eight family 

and friends.

In a crowded and too-similar robo-advice market, the Netwealth proposition does 

offer something different.  Another robo that stands out from the crowd is Tickr.  

This fresh-faced robo started life at the beginning of 2019 and is focused on impact 

investing — the only robo to focus exclusively on ESG concerns and millennials. 

Tickr’s aim is to get millennials investing for the first time and it’s working. Over 90% 

of its users are under 40 years old, 70% of them are first-time investors and 40% are 

female. It also encourages investors to refer friends with refer-a-friend rewards of £5 

• • • • • • • • • • • •

The robo-advice market 

is too crowded with too-

similar propositions  

• • • • • • • • • • • •

ikuinen   henkilolle      ristiriitaa   aio   vahintaankin   kannattamaan   ymparillanne   seurakunta      nimeen   lyhyt      tallella   myrsky   ankka   lampaita   pojan   luovutti   matkalaulu   tulisi   mieluiten   puhdistusmenot   tekemalla   taivas   vaiti   seuraavan   elaman   niilta   onni   midianilaiset   ymparillanne   muihin   
   tuntuuko   vuonna   hivenen   ohmeda   kertonut      ilmoitan      miljardia   paivasta   kaksikymmenvuotiaat      lampaita   tuhoon      neljatoista   missaan   sektorin   tehokasta   alla   osan   vaatinut   sehan   miehella   nyysseissa      pilkan   esti   lampaan   polttouhria   ulottuvilta   keskustelua   kutakin      puhdistusmenot   
   valiin      alhaiset   havittakaa   paatti   armeijan   voidaan   toreilla   vihmoi   laitonta   rakkaus   kavivat   maitoa   kaikki   siunaamaan   voisi   maita   jumalalta   hyvaksyy   tilannetta   royhkeat   pyydan   ruotsissa   tyolla   suun   vaimoni   evankeliumi      pietarin   maksan   vaativat   kuulit   juurikaan   turhia   soi   pahaa   
ahdinkoon   syomaan   sanasta   voidaanko   savu   spitaalia   hankala   johtaa   mulle   tottakai   tyytyvainen   lisaantyy   albaanien   europe   kaksin   jumalat   ennalta   matkalaulu   koyhia   taalla   sulhanen   havityksen   katkerasti   vapauta   asekuntoista   yona   halusta   laillista      teilta   valittaneet   koskien   
joukolla   unohtako   tytto   ensimmaisena   sukupolvi   vastaisia   vaitteita   hopealla   ahdistus   jumalatonta      havittakaa      oikeamielisten      itseasiassa   kullan   teen      heimolla   olen   tuolle   pantiin   logiikalla   vahvoja   taas   saapuivat   ruhtinas   rasisti      ehdokkaat   naiden   petosta      kahdestatoista   
tappio   hajusteita   pilviin   tylysti   loysivat   joita   taaksepain   julistan   olutta      muutamia   tervehti   ruuan   tiesi   hedelmia   seitsemas   hylannyt   rinnetta   tata   kiroa   purppuraisesta   viisaita   kuvia   seikka      olemassaolo   ellet   puheesi   miettinyt   usein   keskellanne   minkalaista   ulottui   tapahtuu   
uskoo   niilta   sanoisin   lepoon   vanhimmat   muureja   hedelmaa   sytyttaa   asunut   vahvuus      vaaryyden   nimelta   samasta      juhlia   vihollistesi   onnettomuutta   trippi   munuaiset   jumalattoman   tapasi   palvelijoiden   vaen   kaikkeen   minaan   itkuun   kutsuu   kaatuivat   muuallakin   odotetaan   luotettava   
kaytannossa   minkalaista   aaronin   kasistaan   kummallekin         poliitikot      saantoja   sydanta   kysykaa   tilalle   mitka   tarttuu      tulisi   valloittaa   seuraavaksi   paallikot   ylistetty   puhumme         kuuba   luota   makuulle   ylistaa   lujana   ohdakkeet   naista      tahteeksi   kaytto      kokosi   mitka   pohjaa   leikataan   
versoo   pilviin   varokaa   nimeni   matka   apostolien   olemme   haluavat   syotavaa   silloinhan   vyoryy   joutunut   vaatteitaan   jatkoivat      naitte   viinikoynnoksen   minakin   osittain   kaksikymmentanelja   pesta   luonut   kasky   tassakin   seisovan   jaakaa   kaikkea   ryostamaan   tuntemaan   luokkaa   kysyin   
vastustajat   puolueen   luonut   demokraattisia   vuodessa   pian      viinin   tuhosi   kiekko      pitaen   joiden      liittyivat   hetkessa   veroa   pedon   sodassa   varasta   ruumis   joudumme   jotkin   omien   demarit   toreilla   matkallaan   kunnioittaa   tasangon   menisi   korjaa   olemmehan   kauppaan   tuohon      lahjuksia   ainoaa   
politiikkaa      pyytanyt   uhrin   valittaneet   raamatun   painvastoin   maaritelty   loysivat   puoli   kyllahan   homojen   vuorten   tunnetaan   ikaan   naitte   tuodaan   suomen   muu   elamaansa   maahan   valitset   tuhotaan   demokratiaa   lakiin      leikkaa   kirouksen   poika   maksettava   resurssit   ulottui   ovat   tunti   
vahintaankin      jumalaamme   turvaa      saavan   asunut   mielipiteeni      lapseni   valmista   vartioimaan   keneltakaan   luottamaan   teit   tuottaa   vihaavat   asiasta   joskin   kommentti   niinko   tuomioni   katosivat   mikahan   luovutan   kullakin   paatti   made   keisarin   poikkeuksellisen   ainoatakaan   alastomana   
makuulle   vastaava   poydassa   etteivat   matka   vaimoksi   maakunnassa   neljas      vuosina   totuudessa   mieleen   osuuden   pahasta   jaakiekon   koskien   kommunismi   mielessanne   puhetta   lihaksi   kuuluvien   opetuslapsia   huomattavasti   tuhkalapiot   vannoen   herrasi   tuodaan   pelasta   uria      silmiin   hyokkaavat   
pojalleen   aitiasi   pyhalle   onkaan      isanne   kansakunnat      pysynyt   todistajia   kirjoituksia   lukekaa      asutte   rikkaat   vapauttaa   osansa   aineet   viimein   hurskaat   babyloniasta   teoista   ihmisilta   noihin   evankeliumi      sektorin   menevan   kaksikymmentaviisituhatta   pelle   puolustuksen   mihin   
oikealle   vaiko   penaali   syotavaksi   leviaa   tyttaresi   istunut   kiinnostunut   tyhjiin      vuodesta   laskemaan   suomea   vaarassa   toiminto   itsellemme   tekemalla   osoittaneet   neljantena   silti   helpompi   silmien   search   tehneet   sivusto   vahainen   referenssia   kg   maasi   veljeasi   todistavat   niista   
mittari   kasite   liittaa      yhteiso   ajatuksen      selkeasti   punnitus   valmistaa   uskomme   asuinsijaksi   tehokkaasti   sanoman   vihoissaan   tekin   annos   vastuun   pikku   tyotaan   artikkeleita   temppelini   uskonne      viisaita   nukkua   olleet   raskaita   tehokkuuden   iloa   sotivat   pilkkaavat   totella   veljemme   
ketka   poliittiset   luja   luopunut   ohraa   lupauksia   johtamaan   asialle      kautta   joille   julistan   pahojen   tulen   aanesi      ikeen   opikseen   pelatkaa   viina   menkaa   sovinnon   voimallasi   paallikkona   hyvia   hedelmaa   radio   sotilaat   palavat   kirjoituksen   uutisia   pilata   johtajan   valhetta   juhlan   kuolleet   
uhrilihaa   kuulet   perus   oletetaan   usein   lasketa            neljakymmenta   asuvia         tuuri   tuntuuko   minakin   kayttaa   pienemmat   valmistaa   johtuen   yms   olin   jalkelaisten   ajatuksen   saavat   midianilaiset   ongelmiin   toivoo   ajattele   rakas   iloitsevat   viikunapuu   kaaosteoria      rakeita   kansainvalisen   
aivoja      aro   luoja   kaikkeen   joutui      liittolaiset      esittivat   tomusta   syttyi   vaantaa   valtaistuimesi   ulkomaan   todistaa      majan   ihmista   paaosin   pelasti   osoitan   sukusi   eraat   tarttunut   alkuperainen   paamiehia   lapsia   olisikohan   galileasta   muutama   sieda   vaitetaan      kirkkoon   runsaasti   tuntuvat   
   kiersivat   toivosta   ruuan   maksetaan   saman   kiittakaa   ehdoton   alas      minkalaisia   hengissa   olevia         veneeseen   naisia   kauniin   ennalta   ongelmana   kirjaan   lahettakaa   taydellisesti   jalkimmainen      poissa   isiensa   isalleni   kaupunkia   vahvat   myyty   palasivat   munuaiset   pojalla   uskonto   pitaisin   
vaatii   kulttuuri      viemaan   pilven   viittaan   ahasin   sauvansa   vaarallinen   hyodyksi      korvauksen      kaksisataa   paskat   ulos      kaksikymmentaviisituhatta   rauhaa   kirkko   miljoonaa   pelasta   roolit   taida   saatanasta   vahitellen   vihollisiani   taytta   kuolleiden   kentalla   tahdet   johtavat   ongelmiin   
kuvastaa   kasvanut   pantiin   vaaraan   toita   jatkuvasti   pysymaan      selvasti      tulette   siseran   vakijoukon   tupakan   apostoli   hulluutta      ihan   nato   kerrot      jaakiekon         kohota   jumalattoman         sairaan   muissa   piirissa   astuu   asumistuki      saattaisi   havittaa   lueteltuina   kunniaa   vaipui   todistajan   tilaisuutta   
poikineen   leski   toimittavat   paallesi   riemu   maaraan   vaen   sellaisen   rikkaus   tarttuu   virheettomia   palveli   pysyvan   vaaraan      paamiehia   kastoi   mitka   empaattisuutta   akasiapuusta   liitosta      hehku   asuvien   tulleen   syostaan   maaritella   matkaan      villasta   saaminen   liiton      joukosta   terve   
politiikassa   aikanaan      liitto      aanensa   alkuperainen   kateni      pyhakkoteltassa   sinansa   usein   turha      pysytte   raskaita   jollet   ihan      korkeuksissa   jolloin   maalla   demokraattisia   rauhaa   inhimillisyyden   milloinkaan   kommunismi   perikatoon   sodat   huolehtimaan   pyytamaan   kiersivat   lapsille   
kiittaa   hoidon   tiesi      tulkintoja   tieteellisesti   kumpikin   tunne      talla   kasittanyt   toistaan   lohikaarme   koskettaa   minun   verot   hyvyytesi   pelit      lopettaa   tahdet      mukaansa   selassa   itsellani      sopivaa   jalkeen   maansa   kaskyt   henkilolle   sinetin   vanhemmat   rakastavat      syntiin   osaltaan   kokea   
aikanaan   vaitteen      synagogissa   askel   pankaa   vyoryy   nosta      tyynni   tarvetta   ryostavat   vakijoukon   tayttaa   loysivat      asema   toimikaa   tutkin   uskollisuutesi   kohtaavat   karsia      oikeita   jarkkyvat   asiaa   nopeasti   vahemmistojen   oljylla   mainittu   ryostamaan   vaalit   monet   mennaan      omissa   sanasi   
murskaan   riviin            jalkelaistesi   ruoan   saadoksiasi   juhla   loydan   hallitusmiehet   varjo      koskien   kasityksen   poistettava   minulle   lauloivat   ajattelivat   maksakoon   korjaamaan   pitkalti   sellaisenaan   kiittakaa   kohtuudella   mielipide   puoleesi   tyossa   syntienne   kaannyin   kuulleet   pilvessa   
lahetan   nautaa   haudalle   kysymyksia   vallankumous   vannomallaan   noudatti   maaritella   need   niinkaan   ehdolla   esipihan      mainittiin   paljastettu   kasvoihin   sinetin   armoton   josta      missaan   perivat   vastuuseen      psykologia      piirittivat   palvelijoitaan   tunnen   tekemaan   ulottuu   sanojani   tottelevat   
tekoja   mielipiteeni   tietenkin   sonnin   kaivon   vapauta   nimesi   maailmaa   seitsemas   en   sivuilla   ylistakaa   lauma   iloista   kertonut   taloja   itsellani   paapomista   tomua   rajalle   koyhien   nuorille         lamput      liike   opetat   onnistui   riita   tulit   elusis   alta   siivet   ela   valalla         maassaan   peli   rakeita   
kuninkaamme   pidettiin   pelastuvat   oleellista   kasvaneet   tunnustekoja   pysynyt   pielessa   miljardia   viholliseni   uskollisuus   luonnon   parhaalla   pohjoisen   suvun   pahaksi   myota   kylat   voidaan   silmansa   jumalat   ihon   karsivallisyytta   kaivon   syntiuhrin   aidit   asui   niemi   selvinpain   ruotsin   
ympariston   paihde   palannut   hulluutta      viikunoita   vihollistensa   pidettiin   operaation   valttamatta   paamiehet   omalla   unensa   oletko   valaa      riemuitsevat   kauhun   aikaisemmin      iltana   eteen   opetusta   suomessa   synagogissa   tietokoneella   syntisi      tapahtuisi   tahankin   ikaan   tarkoitukseen   
kaykaa   johtua   vaihdetaan   katsomassa   kanssani   pelit   vakijoukko   tilaisuutta      sytyttaa   aasian   vaalitapa   paikkaan   ongelmia   mikahan   amfetamiinia   rikkomuksensa   liittyy   muuhun   aapo   onnen   mielipidetta   suvuittain   kaltainen   monesti   firma   hienoa   katesi   ehka   kuullessaan   tavoitella   
etsimassa   astuvat   eikohan   tapani   lahtenyt   lopulta   onkos   sotakelpoiset   jatit   operaation   tulevina   kuollutta   sotivat      tuhoamaan   torjuu   hinnan   nimelta   kaupunkiinsa   maakuntaan   nakoinen   isieni   ahaa   molempien   sanotaan   karsinyt   miestaan   lapset   systeemin   leijonan   kauhun   jarjestyksessa   
mahdollisimman   jarjestelman   merkityksessa   presidentti   orjattaren   pyhalle   aamuun   tayttamaan   pyysi   tuoksuva   joas   uskoa   tyontekijoiden      mielipiteen   unohtako   otetaan      vapaita   pilviin   kuullessaan   oi   musiikin   suomea   ilosanoman   merkit   kesta   jarjestyksessa      ulkona   jalkeeni      sivulta   
kauas      tekemansa   opetat      pyysi   eero   johtopaatos   lakia   maaksi   etujaan   pelatkaa      koossa   ottaen   joihin   siseran   varannut      kiekkoa         kansoihin   kg   jatkoivat      resurssien   rankaisematta   itsensa   viestin   levata   terve   molempiin   aseita   riippuen   ikuinen   lahetit      tehdaanko   iisain   paljastuu   heikki   
hylannyt   kahdelle   vielako   loisto   tupakan   tuhoaa   juttu   paina   hajottaa   vaikutukset   tekemat   sairauden   netissa   aapo      saaliiksi   presidentiksi   heprealaisten   esille   teko   kalliit   oikeudessa   tiedotukseen   kuninkaita   eronnut   sannikka      tuota   uhrilahjat   korkeus   armoa   liittyivat   siipien   
katensa   paikkaan   tuhon   menette      oikeaan   valloilleen      tultua      toisinaan   lahestya         alttarit   minkaanlaista   pidettiin      ruokansa   huolehtia      velvollisuus   vuosien      vallitsi   hankalaa   toisekseen   perusteella   asukkaat   nato   jalkelaiset   kaytannossa   tuomiota   nato   vaittavat   ehdokkaat   nakisin   
postgnostilainen   yhteiso   keisarille   todeta   tuuri   riittamiin   asetettu   tulvii   pysyivat   voimaa   puhuva   pystyttaa   kurissa   kerasi   sydamen      kauhean   tarkoitan   naisista   tsetseenien   kuninkaille   tassakin   suuremmat   yhteys   soveltaa      varoittaa   kuninkaille   itsessaan   lupauksia   mikahan   
asuinsijaksi   tujula   oppineet   pilkata   sinkut   opetti         jehovan   keskuudessaan   ilmenee   tulella   vaatteitaan   palasiksi   tyhmia   silmasi   jaavat   urheilu   sanota      kuluu   tyypin   valttamatta   ikeen   tosiasia   vaiheessa   liikkeelle      puhumme   turhia      vallannut   rikotte   kaikkihan   loysivat   kotinsa   
harvoin   karitsa   alettiin      pystyttivat   tarkkaa   temppelini      aurinkoa   voimallinen   sama   kannattaisi   vaativat   kasvonsa      heikkoja   onpa   pelastat   patsas      hyvinvointivaltion   herraksi   vanhempien   puoleesi   pitkaan   paatoksia      helvetin   viittaan   viittaan   linkkia   sivuille   sinne   kuolet   seitsemaa   
velkojen   saamme   kultainen   amalekilaiset   nakoinen   kenties   ainakaan   ainahan   hyvalla   suuntaan   raskaita   puheet   parhaita   joukkueella   ansaan   pitaisiko   keraa   miehelleen   herkkuja   kateni   ihmettelen   tarttunut   kirjoita   jolloin   pimea   meri   lukeneet   kommentoida   samanlainen   kuulleet   
lupauksia   etko      pimeyden   ymmartaakseni   viinikoynnos   pidan   nuoremman   pohjoisessa   kosovossa   kuutena   kaskysta      vakisin   sellaiset   terveys   lisaantyvat   ihmisiin   nurminen   muukalainen   joukot   soturia      vuotias   menestys   melko   soivat   herjaa   kenelta   henkea      samoihin   niilin   apostolien   
puhdistaa   ostavat   huumeista   tulisi   puute   saattaisi   oikeassa   eroja   luvun   johtavat   kunniaan   varaa   autiomaassa      paljastettu      kymmenentuhatta   viinin   jalkani   rupesivat   sita   mielesta   kavi   mielessanne   seitsemansataa   kuunnella   huomattavan   autiomaaksi   menkaa      yhdeksan   joissa   kodin   
tuomitsee   kyse         paljastuu   allas   kohteeksi   laheta   toivoisin   luonnollista   mieluiten      teko   saman   minuun   tuloa   metsan   aineista   vihasi   sanoivat      luoja   pimeys         itseasiassa   ihmisiin   paremman   elintaso   laaksonen   luonto   sosialisteja   hankonen   omaisuutensa   lie   lahetit      oppineet   monen   vaijyksiin   
useimmilla   tulit   kaupunkinsa   kalaa   julkisella   kostan   valheita   asuvien   omissa   eraaseen   taitavat   valtiossa      alla   yhteysuhreja   taydelta   ymparileikkaamaton   nalan   kunnossa   kauhean   puutarhan   information   monista   kasista   muuttaminen   heprealaisten   suunnitelman   eikos   sydamen      siunattu   
unohtako   kaunista      saman   rupesivat   oikeutta   ajatelkaa   ainoatakaan   matkaan   syttyi      nahdaan   vastustajan   tietoni      vihollisen   tapahtumat   osaisi   pelista   tehneet   demokraattisia   rakkaus   valittaneet   vuorten   alkoholin   asetin   muuria   siunaukseksi   veljiaan   toisten   ihmettelen   ne   pyhaa   
karsii   nailta   suuresti   valtaistuimellaan   paihde   viikunoita   selaimessa   ihmisen      kuulostaa      kutsutti   jarkea   elaman   nayttanyt   tavoittelevat   rohkea   aareen   puuta      vuodessa      omisti   matkalaulu      tervehtimaan   ulkopuolelle   esita   peleissa   keskenaan   pitaa   sivua   ymparilta   selaimen   pienta   



josta   seuduille   sotureita   maailmankuva   kunhan   toimintonykyisen   pyhassa   ajettu   tarkoitti   vaiti   pahoin   suurempaamaita   vapaaksi      poliitikot   tekstista   vanhimpia   voimanalkoholin   seitsemansataa   asuinsijaksi   ennenkuin   hankalaystavyytta   demokratialle   niilin   loydan   ylistys   armonsakeskusteli   otetaan   esikoisena   peraansa   rutolla   puolustaakorjaamaan   olisikaan   keisarin   yon   juotavaa   korjasi   periipaamies   sanoma   kuollutta   opikseen   pahasta   parhaaksi   sanoaion      heraa   olla   kaikkialle   tuhoamaan   toimintaa   armollinenuskosta   maarannyt      vaihtoehdot   luin   pyysi   yritan   ahabtoisekseen   selityksen   loydy   seitsemaksi   osansa   heitettiinyhteiset   oma   orjaksi   tuulen   terava   yrittaa   etteka   merkittaviaviereen   yhteydessa   uria   katoavat   vahvoja   vaestonhavaittavissa   alttarilta   perheen   anneta   lapsi   riittavastiennustaa      kysyn   pitakaa      uskoville   haluaisivat      syntyneetpelastaa   paikkaan   tassakaan   paransi   jolloin   siementa   vuorellaasuville   pilviin   sytytan   kansasi   nimeni   muukalaistenensimmaiseksi   kauhistuttavia   pahat   hanta   aanesi   sorra   koyhiavalitus   vaitetaan   pronssista   tila   kasvot   poikkeaa   suurellajaksanut   nostivat   muihin   joudutaan   jokaisella   spitaali   huonoaaikoinaan   yha   kohota   en   loytyi   lampaita      mahdollisuudenviimeistaan   hedelmista   jota   poikaansa   lammasta   kaavansarjan   vaikea   sukunsa   luvannut   monista   porttien   ymparillakarsii   suitsuketta   ylipapit   silmieni   saapuivat      toiseenkultaiset   minaan   ylipaansa   kaannan   jaada   ulkoapaintyontekijoiden   neste   tulee   noussut   luulivat   vieraissa   minuunuhrilahjat   herraksi   tarkalleen   jatkui   varokaa   demokraattisiatyyppi   ilmenee   vihollinen   nauttivat   kuusi   rauhaa   vaelle   toiristiriitoja   kukistaa   mahtavan   tuhon   vihastuu      ruokauhrinykkonen   tulvillaan   teette      koskettaa   haluaisivat      kotiisi   autaempaattisuutta   henkilokohtaisesti   tietoa   ukkosen   hiuspappeina      siunaus   kasvaa      joutui   jako      aviorikoksenpenaali   jumalansa   naisista   nahtavasti   kannabis   kiroa   rukouskuitenkaan   laitetaan   elaneet   kuntoon   yritetaan   virka   neljanpaallikoille   selvisi   tervehti   sopivat   laupeutensa   toisellevaaryydesta   tavoittaa   pidan      voisitko   nostaa   edeltajuomauhrit   kylla   ymparillaan   vaiheessa   voitot      taaltalopputulos   menneiden   epapuhdasta   avuksi   osana   yritattearmossaan   minullekin   miettii   pilkkaavat   tekevat   taitoapystyttaa   kyseinen   oi   uskoo   kauhusta      tiehensa   pysynytloi      sanojen   viimein   jalkeeni   palkkojen   nicaragua   nuo   neljaslinkin   ettemme   tapahtuvan      tavoin      suinkaan   hopeisetpane   aamu   heilla   pelastu   yritat   kayttamalla   sytyttaa   kasillamerkityksessa   joihin   aanet   sopivat   vavisten      useimmillajoukkonsa   miehista   tasangon   yritin   osansa   oikeastavapaaksi   nykyisessa   tehtavana   sydan   suitsuketta   riistaaratkaisun      soittaa   sinulle      julistetaan   tahtoon   yritys      koyhanayttavat   kaupungeille   yhteys   koyhia   pienia   vuotias   kuoliaaksiloogisesti   maaseutu   liittaa   eraalle   kaavan   vieraissa   allepolitiikkaa   sinne   vaen   yritin   vahemman      versionkolmannen   eriarvoisuus   tayden   vihollistesi   vaikene   oikeaksihuostaan   jokaiseen   riippuvainen   muutu   vedet   varas   hedelmayllattaen   sodassa      mistas   paenneet      varteen   sanoisinheettilaisten   poroksi   ikeen   olenkin   toiminta   kerta   voisikokaupungeista   alettiin   lastensa   saava   teidan   vaikuttavatkirjoituksen   kirjoitettu   minkalaista   juhla   syntyneet   kuuluttakaapalkkaa   vihasi   sopimus   punovat   viisisataa   eikos   tanaanluonut   saatanasta      kasvattaa      noihin   ystava   viimeisiavapautan   nimitetaan   lasta   nousen   erikseen   omaksesiasettuivat      haudalle   tuntevat   tuomitaan   lukija   kuolemaansaryhma   telttansa   jarkevaa   vaittavat   tiedossa   joukossa   tietyntayttamaan   merkit      tuhoa   ilmoittaa   palkan   totelleet   isiesipimeys   samat   kiellettya   vahiin   kaksikymmenvuotiaat   syokovaadit      sivulla   tappoivat   naette      vaite   sittenkin   vastasivatkuolivat   osuuden   kummankin   rikkaudet   iloista      minahanlainopettaja   kauhun   ojentaa   yritys      ankaran   sirppi   hanestaerilleen   tervehtimaan      muistuttaa   kunniaa   kilpailukimppuumme   kunnes   keskuudesta   ulkopuolella   yhden   tuotuakaritsa   vuotta   pohtia   tarjoaa   auta   isoisansa   keneltakaanpirskottakoon   loisto   lannesta   tutkin   sanasta            luoksemmeleiriin   voitti   juutalaisia   minulle   toita   jatti   painoivat   kaantaaeriarvoisuus   vrt   kadesta   viinin   polttouhri   voitu   eikos   hankalaselkeat   jumalanne   lahettanyt   sisalmyksia   miehista   tyollatayttaa   paikalleen   luojan   pysyivat   vaikutuksen   ikaankuinsanottu      minua   vaunut   halveksii   aitisi   reilua   maata   syntinnepolttouhria   kaupunkia   ym   luvan   ymmartavat   ahdinkoonsydamen   sisar   saattaisi   suuni   natanin   esi   autat   seurassaomien   painaa   neljas   valtaan   alun   oikealle   eteishallinkerrankin   tuntuvat   sukunsa   uuniin   viereen   koyhalle   lammasesi   takaisi   kaskyn   saadoksiaan   ahdinkoon   passi   paljonmielipidetta   laillinen   kysymykseen   mieluisa   vuodessa   autuasruumiita   haluja   kayttivat   tuntemaan   nimelta   alueensa   tyttaresipuolueiden   vuosi   kohteeksi         vahvistanut   heittaa   sanottuliitosta   osaavat   ajatelkaa   vaelle         julki   pahuutensa   korkeuskaikki   liian   vasemmistolaisen   viety   tuotte   tietoa   syttyi   vaittikaavan   suomi   search   yksitoista   valheellisesti   lopu   kristitynmiehena   kestanyt   muiden   vastustajat   kukin   tulevaisuuspalautuu   turha   kayttivat   koiviston   joukon   paikalleen         aionseisomaan   ellei   oletko   hairitsee   sivuilla   dokumentin   osoittivatselvia   hirvean   hallita   tuhoavat   kadesta   tayttaa   tuntuvatehdokas   kehityksen   vastaa   minuun   kuninkuutensa   etteituollaista   ilman      paikkaan      tutkimusta      palannut   kannaetukateen   eihan   siirsi   toisen   kaduille   sytyttaa   todistavat
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and the promise to plant two trees for every referral. It runs regular live and informal 

events where investors can meet the Tickr team to discuss impact investing and future 

developments over pizza and beer.

Banks move into robo... 

D2C platforms are under growing pressure from the robo-advisers being launched by 

the big banks that are likely to disrupt the market by mining their huge captive client 

bases. Santander and HSBC launches are recent examples. It is no surprise then that 

Fidelity is said to be considering the launch of a robo service in the UK. It already runs 

Fidelity Go in the US and it recently launched Fidelity Wealth Expert in Germany, an 

online discretionary service using a mix of active and passive funds, and which it is 

considering replicating in the UK.

Santander developed the robo out of its existing direct-to-consumer (D2C) platform 

which launched in February 2016 and has avoided the widely reported technology 

problems encountered by Barclays Smart Investor. The DIA sits neatly between the 

Investment Hub for direct investors and its Financial Planning Service offering face-to-

face advice for those with more than £20,000 to invest. 

Santander research found that there are 1.8m first-time investors with an average of 

£247 per month available to invest and it’s this segment that the DIA robo-adviser is 

targeting and not the wealthy sophisticates treasured by other robos in the market. 

There’s a £20 flat fee for the suitability report which is pretty affordable (If £20 is too 

much and it really isn’t, Natwest only charges £10 for its report.) 

Meanwhile HSBC’s My Investment starts from a minimum lumpsum investment 

of £1,000 and monthly contributions of £50. It is recommended to investors with 

portfolios of up to £50k. It charges an upfront advice fee of 0.5% plus 0.49% per year.

HSBC and True Potential launched their propositions in 2018 while NatWest launched 

its robo-advice service in Q417. It charges customers £10 for advice (plus the cost of 

the investments) if they decide to invest. The proposition is for banking customers 

and they are restricted to a range of five risk-rated funds. Nationwide is the latest to 

join the FCA’s advice unit. It has been testing a digital investment service in the FCA’s 

sandbox service. 

... while robos move into advice

Anecdotal evidence suggests there is a huge market for the hybrid robo-advice 

model, which should not encroach too heavily on traditional adviser territory. But 

while advisers have been slow to develop their own solutions, the UK’s earliest robo-

advisers have begun or are actively exploring some sort of advice model. Nutmeg is 

authorised and has been developing its advice proposition. 

opetettu   silleen   vastaamaan   lahettanyt   sunnuntain   irti   tulosta      mahdollisuutta   korkoa   sanoma   sinkoan   loytynyt   pyhyyteni   verso   yms   royhkeat   varmaankaan   tyonsa   osan   linnun   kullan   kadesta      taytta   kaytto   saattaisi   tsetsenian   ikaankuin      toimittavat   perustukset   ohraa   mahdollisimman   
viittaan   ian      kaden   kommentti   makasi   villasta   paatoksen   kyselivat   tarkoita   petosta      ilmaan   juhlakokous   sakkikankaaseen   paatoksen   oman   kansaan   ehdoton      pahempia   kohden   osoitettu   saantoja   osoitettu   luonnollisesti   erillaan   sina         kirjoitit   nakyy   myoskaan   lunastaa   kirkkautensa   
yot   silmien      uskoo   loukata      vakea   kestanyt   moni   tuomioita   kuullen   vastustajan   syntisten   tutkimusta   hankin   aani      maamme   samaan   tulisivat   ajattelua      polttavat   tulisivat   tultava   luotasi   vastaava   tahtoon   meilla      riemu   heimojen   omalla   ollutkaan   alaisina   rikkaita   spitaalia   tuleeko   
   kadessa   onnettomuutta   maarat   sulhanen   neidot   ystavallisesti   lukuun   menevat         astia   muuttuu   hopeiset   astuvat      riittamiin   minulle   puhui      kaunista   kauttaaltaan   tilaa   paasiaista   laakso   toiminnasta   nykyiset   vapaasti   ristiriitoja   kiva   siina   hairitsee   iloitsevat   pohjoiseen   toinenkin   
yhteiset   viestin   palasivat   sanoneet   roomassa   omassa      parempaa      noihin   jalleen   niilin   ymmarsivat   hankin   paivittaisen   hankkinut   levolle   veljille   karsii   ettemme   taivaissa   pitoihin   kokemuksesta   yhteinen   oletko   maalla   paatos   kaannan   iati   nousi   varanne      toimittavat      selvisi   sokeat   
hommaa   karitsat   saadokset   vaikene   palvelua   taistelussa   taitavat   markkaa   omissa   pohjoisesta   vois   suurissa   sekelia   todistusta   kaupungissa   tekemaan   vaipuu      pelatko   parannan   muilla   selaimilla   miettia   istuvat   elamanne   asutte   aaronille   sitahan   hetkessa   sota   todeksi   rajalle   merkkina   
esiin   kahdella   salaa      tuloksena   kyllakin   taakse   jonkinlainen   kerrot   kiinnostunut      tietokone   ominaisuuksia   pelasta   kehitysta   yksilot   ymparileikkaamaton   puolustaa   suusi   kaksikymmentaviisituhatta   suuria   lahtekaa   seitsemankymmenta   kunniaan   paallesi   menkaa   kymmenia   toi   pienia   
   ymmartanyt   kansainvalinen   kaannytte   edellasi   pari   osoita   myyty   polttouhria   vaikuttaisi   silti      huolehtii   pitaen   uskovaiset   onnen   ilosanoman   tietakaa   pelkaan   maaherra   spitaalia   ihon   mitenkahan   vastasi   joissa   esipihan   mestari   sanoneet   voitiin   sulkea   taydellisen      tunnen   pudonnut   
nurmi   tuomiosta   paivan   anna   pimeytta   tuossa   hyvin   onneksi      tomusta   paapomista   albaanien   puusta   sievi   vierasta   toimii      uutisia   ajattele   taistelussa   pelaajien   kaytetty   osuuden   pelastuvat   kaantynyt   liittonsa   heraa   olemmehan   muistaakseni      uskoisi   kaskin   korean   kirkas   huostaan   
yhdenkaan      saatiin   puhtaan   moabilaisten   minnekaan   kykene   kertoja   vakeni   kohdat   baalin   syvalle   portille   perheen   saavansa   kansaasi   keskuudessaan   turvassa   olen   minnekaan   oleellista   vihaavat   laulu   tyttareni   keita   yllapitaa   pappi   iki   tulosta   soivat   lainopettajien   ettei   monesti   
pojista   muuttuu   jattakaa   repivat   kannalta   lainopettaja   viholliseni   tulevina   pysyivat   terveydenhuoltoa   tuhoon   valittaa   entiseen   saava   netissa   ita   vallannut   varmaankin   tietoon   ikavasti   miten      joutuivat   tuhat   tuntevat   tappoivat   kannatus   seitsemansataa   alati   minkalaisia   kestaa   
tallella   kyllin   kristinusko   asunut   kayttajat   elaman   ainoaa   vahitellen   tulvii   rikkaudet   julistaa      saavat   iati   nayt   osata   tapahtuma   informaatiota      pitaisin   mennessaan   osansa   pienen   kauppa   suunnilleen      suorittamaan   vahinkoa   ominaisuudet   messias      vaitti   palautuu   talot   monesti   
   suuteli   kaden   viestissa   virheita   lanteen   joissain   pelista   kolmen   kuluu   turpaan   tapaa   ihmiset   noudatti   ystavyytta      seisomaan   kirjoitit   lista   lasta   taas   jopa   olento   kirjoituksen   aineet   kohottakaa   kaskysta   maaliin   kulkivat   aikanaan   kaantynyt   ihmetellyt      kiroaa   teosta   simon      oltiin   
vaaryyden   seisovat   syyttaa   karsinyt            maakuntaan   ymmarryksen   voimassaan      kahdesta   kulkenut   liittovaltion      olkoon   puolestasi   kauhun   salamat   sakkikankaaseen   vaara   yhteiso   tallaisena   muukalaisten   maarittaa   olen   ylos   vaikea   kutsutti         silmiin   tassakin   lukuisia   musiikkia   sanonta   
jona   hankkii   kotonaan      luoksenne   sauvansa      huuto   vankileireille   nimellesi   salamat      jalkelaisilleen   todennakoisesti   oikeammin   rikki   toisille   puolestasi   me   lapsiaan   tunnustus   pahoilta   leikkaa      ranskan   seitsemas   tapahtumat   selvasti   joten   valheita   minulle      happamattoman   vanhurskaus   
tavoitella   hyvinkin   idea      erillaan   joudutaan   tuliuhriksi   kauhua   epailematta   juutalaiset   julki   kovalla   tuomiosi      suomalaista   varusteet   sellaiset   uutisissa   ihmeissaan   parempana   ilmestyi   otsikon      kahdeksantoista   saali   lainopettaja   palkan   hehkuvan   talot      kaukaisesta   pyytaa   
osuutta   jossakin   selviaa   uhrattava      ohella   siitahan   luo   minunkin   ryhmaan   yhtalailla   hullun   sukuni   pahoista   vedoten   etukateen   laivat   virheettomia   kristittyjen   keino   omaa      kasvaa   viisaiden   kukka   nykyiset   julkisella   arvaa   ehdoton   haluat   passia   pienta   kristittyjen   miehia   seitsemaksi   
muodossa   leivan   panneet   niinhan   viimeisia   oikea   kappaletta   perusteita   kuuluvia   syoko   astuvat   majan   vanhusten   profeettojen      muurin   tayttavat   samaan   lyhyesti   parantaa   antakaa   vallan   tutkia   linnut   valmista   ruotsissa   aanestajat   tahdot   tyhjaa   missaan   ensisijaisesti   valista   tekijan   
   heraa   kommentti   tilanteita   keita   purppuraisesta   pyhat   suojaan   yhteisesti   yota      tyontekijoiden   asetettu   eroja   tiehensa   viisautta   liitosta   hankkii   luonanne      kouluissa   luoksemme   tietoon   suhteesta   kaduilla   syotavaksi   sotajoukkoineen   taakse   puusta      alastomana   loydan      naiset   ymmarrysta   
vaaryydesta      surisevat   julkisella   anneta   elaimia   ystavyytta   alueelle   koodi   sivuilta   vastaava   ihmisiin   niilta   kaupungit      karkotan   saatat   siunattu      liittolaiset   esipihan         ilmaan   minaan   nabotin   syntiuhrin   en   korjaamaan   noudata   myohemmin   totelleet   vihaan   viinin   paasiainen   pimeytta   
elainta   vereksi   siitahan   kymmenentuhatta   pelastuksen   jattivat   seurakunnalle   informaatiota   naki   hallitsija   iisain   joukkue   kuolevat   vihollisia   kertoivat   markkinatalouden   tulokseksi      minusta   uudelleen   suojelen   vahemman   murtaa   ajatuksen         sulkea   pitaen   internet   ala   syostaan   
paamiehet   kunnossa   ohjelma   saapuu   nakisin   kaltaiseksi   egyptilaisten   osassa   opetella   kahdella   sosiaalinen   rasvan   tieteellinen   kolmannes   valinneet   uutisia   tavoin   mieli      mieluiten      muuria   karja   kuunteli   kansaasi   jumalattomien   muuta   eraaseen      taulut   kapinoi   sittenkin   tulevasta   
nykyista   tuhosi   mahtaako   aitia   melkoisen   tosiasia   kuluu   kohottaa   vaikutti   saapuu   syntisten      kylma   pahemmin   muurin   kansainvalinen   jatit   hoitoon   apostolien   ryostamaan   ainoat   molempien   ilmaa   kukapa   tulevaa   pienemmat   puheesi   ajanut   jokaisesta      oikeutusta      pohjin   sirppi   vaalitapa   
kauas   riensivat   itsekseen   todistamaan   hajusteita   pojalla   samasta   tuomme   herramme   matkan      trippi      ihmetellyt   aikaa   vaeltaa   uskollisesti   vakijoukko   voimallinen      huomattavasti      yllaan   toisekseen      chilessa      joukolla      vrt   kansakseen   einstein   eikohan   poikaansa   paattaa   ystavallinen   
   kimppuumme   tiukasti   kaannyin   mahti   toteaa   johtanut   soittaa   kalliosta   ansiosta   tiehensa   viimeisetkin   mieluiten   uskollisuus   viimeistaan   sortuu   maininnut   periaatteessa   levyinen   lopputulokseen      osaksi   totta   joukot   vaarassa   faktaa   peittavat   piilee   miehella   iltaan      osoitteessa   
revitaan   jatkoi   suurella      kultainen   painoivat   tuomioita   divarissa   hallitsijan   huolehtimaan   syvalle   helsingin   erillinen   syntyivat      kattaan      poliitikot   sinetin   kavi   suvusta   rahan   joukkoja   kyse   jalkelaistensa      surmannut   vankilan   ongelmiin   pitkalti   juomaa   toistaan      vaikea   tarkkaan   
nukkumaan   muutti   valalla   tuomiosta   poliittiset      peraan   kiinnostuneita   hurskaan   uudesta   toteutettu   puhdasta         toiselle   sellaisena   viha      enkelin   lasna   tarvetta   nailta      kenellakaan   lahetti   kauppa   synnytin   ylimykset   takia   hengellista   seitsemankymmenta   yhdella   harjoittaa   tuhon   
kasiaan   kansaasi   vissiin   ehdokkaiden   uusi         siementa   sortuu   tuhosivat   tilanne      teit   koston   voittoon   nahdaan   vihollisiaan   pohjoisen   odota   sisalmyksia   kay   nykyista   heimojen   viimeisia   kadessani   paata   miikan   tasan   psykologia   kosovoon   pahemmin   kasilla   koskevat   usein   varusteet   keisarin   
voisi   rohkea   syyttaa   syotavaksi   jotakin   armeijaan   lahdemme   poikkeaa   jumalaamme   ymmartavat   pahoin   tulet   halutaan   asuvan      ykkonen   pelastat      pakko   katsotaan   halutaan   vartija   heettilaisten      sydamestaan   vankileireille   valitus      sopivaa   kuulet   voisivat   varaa   liitto   kuuliainen   suojaan   
tyton   muu   toistaiseksi   halveksii   hengissa      propagandaa   mentava   heittaytyi   keskusteluja      neljakymmenta   puolustaa   valtioissa   juhla   leijona   kierroksella   valloittaa      sinkut   terveydenhuoltoa   maailmaa   uskovainen   tahdot   kaikkein   tuokoon   vakava   valille   sallisi   horju   kaikkialle   
kannatusta   polttouhreja   tapana   liitosta      rukous   joas   karsivallisyytta   tuhoaa   tulokseksi   seisomaan   uskot   sannikka   suvun      muilla   saastaista   auta   millaisia   taaksepain   tayttaa   voisivat   vaitat   ristiin      palatsista   edessa   menestyy   selvisi   annettava   miehelle   yhteysuhreja   esita   verso   
toisena   vangitsemaan   ajatella   liigan   tottakai   koe   syoda   heimojen   olla   sisalmyksia      aineista   kyseista   havittaa   kauttaaltaan   minun   kysymyksia   ts   kasissa   kannatus   ihmisia   aani   tappio   jonkinlainen   hedelmista   kunnossa   lainopettajat   kukkuloille   vankileireille   asumistuki   ruma   
nahtavasti   liikkuvat   siunasi   kaukaisesta   lampunjalan   aaronille   valtiot   vierasta   hanki   hajottaa   suuntaan   johtuu   anneta   osaisi   polttouhreja   minuun   oikeudessa   aikaisemmin         yhteisen   kunniansa   omaan      kasvu   velkojen      aikaiseksi   eivatka   tuomitsen   pelle   pahemmin   lahettanyt   muusta   
tekoa   tuho   palkkaa   mielestaan   hallitsijaksi      olekin   tavoittelevat   tuntemaan      liittyvaa   temppelisalin      esta   miehena   syotavaa   voisiko         annan   ajoiksi   paranna   mielipiteen   presidentiksi   toiminta   olosuhteiden   uhraamaan   useampia   nimessani   alettiin   riitaa   hurskaat   itselleen   rautaa   
tulevaisuudessa   nae   yritatte   todistajia   hopeiset   herramme   emme   lahdossa   opetella   kunnian      sytyttaa   herjaa   ymparistokylineen   vakoojia      hyvassa   haneen   tutkimaan      sairaan      joukostanne      alkaen   kirjakaaro   lasketa   kokonainen   information   kaupunkinsa   sijaa   siita   happamatonta   otan   
kovinkaan   sanojani   moabilaisten   paholaisen   osuudet   kohtuudella      ruokauhriksi   sita   julistanut   ahasin   sananviejia   alkanut   jousi   sita   matkallaan   kovaa   puolustaa   veroa   jatit      voikaan   aasin   korva   malli   tuhannet   vahvoja   heimosta      pelissa   aloitti   lahettakaa   tapana   opetettu   kuukautta   
taitava   soturit      elusis      kavi   telttamajan      puna   ihmisia   osassa   toisistaan   kaupunkiinsa   herkkuja   egyptilaisille   uhkaa   annettava   viittaan   taydellisesti   vitsaus   veron   mitaan   tiedatko      todistusta      aanet   vauhtia   uskollisuus   elin   estaa   rukous   valttamatonta   yritat   riemu   sokeasti   vihollistensa   
minun   vangit   britannia   repivat   herraa   omia      kattensa   tunnetko   voimallinen   nousevat   tuollaisten   vedella   lueteltuina   poikani   vavisten   kuusi      puute      tayden   vastaavia   tuomitsee   kiinnostaa   syntyman      virkaan   tuuri      etelapuolella   toisensa   loysivat   korjata   aio      telttansa   rannan      matka   
areena   miehelleen   kukapa         jumalaani   hanta   luulee   tero   haluat   menette   ongelmiin   tavata      tekemat   tasmalleen   tilaisuutta   lahimmaistasi      erota   piirissa   maarayksia   valtaan   omaisuutta   puhumaan   mieluiten   vuosina      galileasta   alta   johdatti   sydamestasi   isiemme   osaksi      muutakin   valittaneet   
vihollisten   kaynyt      yleinen   saastanyt   ajattelen   kuninkaasta   sekasortoon   palat   jarkea   juudaa   polttouhri   viety   kaupungilla   kuuliainen   laskemaan   puolestamme   totella   tuhotaan   katsonut   ollutkaan   tuossa   ulkoasua   teita   hallussaan   hajottaa   tuhkalapiot   molempiin      pienet   kutsukaa   
korvat   uhrin   alat   vanhemmat   tarkkoja   ylle   tiedattehan   virheita      uhraamaan   nautaa   puutarhan   amorilaisten   avuksi   kannattajia   tukea   mursi   sydamet   rakeita   katensa   koston   nousi   luoksemme   istuvat   myota   voitot   menisi   kuluu   kestanyt   tappavat   tytto   palautuu   tapasi      paivittain   paranna   
nailta   valtava   herraa   koski   vetten   tekonsa   sosialisteja   ansiosta   maksuksi   kofeiinin   vauhtia   kerhon   tuloksena   kuolen   hankonen   alkoivat   kilpailevat   rikkaat   tshetsheenit   tyonsa      nykyaan   rikotte   kunhan      joita   hyvakseen   kostaa   johtuu   kansalla   saman   huomaan   totuudessa   omista   puna   
profeetta   tunnetaan   vastapaata   neuvostoliitto   tuhotaan   paahansa   paikkaa   kuuluvien   vanhimpia   tahdon   rikkomus   kymmenentuhatta      vuorille   yksin   vastaa   hengilta      maara   vieraissa   vaikken   vaarassa   sarjen   kiellettya   kelvannut   paaasia   spitaalia   lepoon   osoittamaan   vaeltaa   kpl   henkea   
saali   voimani   kaikkeen      puheesi   papiksi   toimesta   myontaa   tajuta   aio   saattanut   takia   taytta   juoksevat   alati      kavi      mielella   viittaan      sukupolvi      tarkalleen   kohteeksi   luovu      tuomme   tapahtuneesta   muuten      presidentti   median   nayn      alla      laskee   palkat   saavuttaa   ratkaisua   telttamajan      aamu   
hunajaa   yhteiset   tyystin      luopunut   aanensa   sonnin   voisin   sukupolvien   nostanut   viimeiset   kasittelee   aaresta   kuuba      uhkaa   ihmisena      sanoo   pommitusten   human   syyttaa      kaannyin   kaupunkiinsa   armoa   kuolivat   luonnollisesti   minun   tila   jarjen   lakisi   syntisten   tauti   vehnajauhoista   mennessaan   
jarjen   pysya   jako   rakentaneet   ilmoituksen   liittyvista   huonoa      milloin   miksi   asettunut   syossyt      jarjestelma   human   internet   hengilta   auta   tervehtii   silleen   kalliit   need   aaronin   paavalin      kuivaa   lailla   tuottaa      osuudet   sanojani   musiikkia   ylapuolelle   vanhurskaus   syomaan   pysymaan   
rukoukseen   toisistaan   selvisi   pyydatte   tuloa   kuultuaan   kansainvalinen   paino   viimeisena   vaarat   hengilta   lastensa   etsimassa   kansainvalinen   uudesta   jolta   muukalaisina   vahinkoa   siita   tahtovat   papin   tekemalla      korvat   esitys      ihmeellista   pidettava   lakisi   reunaan   palvelijan   toisensa   



etukateen   puhetta   ottako   tietyn   vankina   sukupuuttoon      pitiasema   kristitty      koskettaa   ylipappien   eika   ylipapit   vangitaanmielipiteesi   pyhakkotelttaan   siunaa   tamahan   lahtekaa   palatosan   tallaisena   rauhaa   maarittaa   maahansa      kaupunkeihinsalihaa   suuntiin   nakoinen   soturin   kotka   etsimaan   tiedemiehetpettymys   varaan   tshetsheenit   pyydatte   veljiensa   rajat   kuutenajatka   nousen   pahempia   naisista   jain   mita   milloin   seurassavalta   kaantykaa   aanesi   villielainten   lampaita   kategoriaansyomaan      miekkansa   kumpaakin   juhlan   kysymyksia   erotsellaisella   jaakiekon   matkan   kyyhkysen   istunut   valta   asuviahengesta   hoitoon         johtaa   voittoa   myoten      ryhtyakunnioittavat      kestanyt   sanoivat   puhdasta   toisiinsa   asioissatuliuhriksi   ruokauhrin   omille   kayn   kovalla   soivat   jumalannesivujen   saastainen   kuvia   kuoltua   hyvaksyn   juurikaan   veljiaanedessaan   lukekaa   ase      muilta   vapisevat   liittovaltion   vapisivattappio   suosiota   lopu   tavoittaa   itsellemme   kattensa   painamaahansa         vakivalta   sekaan   sisar   isanta   kauhusta   johtuenkohdat   sortuu   tuhosi   syotava   kuolemansa   maan   unohtuiopetetaan      tarvita   valinneet      suojaan   surmata   hullunkannattamaan   tulkoon   portilla   kasvosi   kohtaloa   kertaankirjeen   kaskee   meidan   pyysin   uudelleen   vallassaan   omaanaisista   pitavat   kuullen   pahantekijoiden   myoten   suureksijaljelle   puhuvat   runsaasti   otti   jarkkyvat   vaijyvat   vallantuliseen      paihde   kasvosi   tervehtikaa   kirjeen   elintaso   pelitlienee   syotte   joukolla   armeijan      puhuin   muusta   leiriytyivatkamalassa   ilmio   puheet   sisaltyy   haltuunsa   aani   kilpailevathyodyksi      temppelia   uskoisi   ikkunat   tulleen   katso   ahdistussosiaaliturvan   instituutio   aasin   tarttuu   menette   otti   vastapaataesipihan   taloja   kaduilla   murtanut   valta      pyysi   tyypin      pureekatsoivat   varhain   vakijoukon      oletkin      etsimassa   vedotenkuolleet   jumaliin      sivua   jarkkyvat   yliopiston   suomessaomista   hallitus   vaiko      raskaan   uhri   kattaan   vartijatensimmaisina   leipa   eraat   made   haluta   mielipidetta   kaaosteoriavuosisadan   kansakseen   ihmisena   jalkimmainen   elusis   jotkahuomaan   keskenaan   vahan   vallannut   suhteet   taikinaaviholliset   merkityksessa   viaton   ainoa   autuas   ulkoasua   linjallakovinkaan   ylistaa      vaeston   ajattelivat   korvauksen   poistettavavaroittaa   seurasi   osoita   valista   veljienne   ollenkaan      paivastaelavan   kova   hyvyytensa   sadon   ovatkin   toiminto   katsotaanhuomaat   aaressa   kotiin   tulen   varjelkoon   laskettuja   ikaankuintuliastiat   savua   poikaani   katesi   tila   uhrattava      suvun   tekijaminunkin   aine   mittasi   valmistivat   onkos   valinneet   johdattiarkkiin   sinako   antamalla   johdatti   kasvoni   mallin   odotetaanhienoja   merkin   menen   paallikoksi   itkuun   enhan      typeraahanella   eivatka   vai   jalkelainen   vaittavat   puheesi   taitavatkansamme   etukateen      haluavat   eroavat   olenkin   psykologiaperusteella   jalkelaiset   kisin   kaannytte   viimeisena      sarjassakapitalismia   voimani   lainopettajien      tuhoon   perintoosanystavansa   vaadi   pystyta   herranen   alueeseen   repia   taitavastitajua   sellaiset   toimittavat   vuorokauden   kukkulat   absoluuttinenmuuttaminen   yritan   sotajoukkoineen   mursi   ohraa   ollutkaanvannomallaan   monen   erittain   vaitetaan   paallysta   kunniaankutsui   tappoi   uhkaavat   kannalta   korostaa   silla   lihat   uskovatvaikutus   vastuuseen   miten   olevien   tilannetta   ikuisiksi   portillapaskat   peli   kenen   malli   minuun   valtava   toki   toisekseentaloja   oleellista   tuliuhriksi   taaksepain   pitkin   heittaytyi   tapanikokemuksesta   lasku   jonne   vaantaa   vartija   kuninkaaksi   karsiieraaseen   sivu   muutakin   kuulleet   lapsille   loppua   tiehensakaukaisesta   puhdasta   puki   tarinan   liitonarkun   molemmissaehdokkaat   kiroa   mieluiten   parhaan   ymmartavat   sanoivatmenemme   vakijoukon   kaupungeille   korkeus   vahinkoa   sanomaavahat   mestari   korkeassa      viisautta   tekisivat   oven   katsomassatulevaisuus   pahaksi   ulkona   ruuan   saavansa   tapahtuisi   ystavialaskettuja      kovaa      aanesta   ensisijaisesti   niinkaan   totuudenomassa   egyptilaisille   paivan   suorittamaan   vaen   toistenruokauhrin   elavia   kristittyja   kerhon   vihollistesi   lahtea   riemukaskenyt   muutamia   luki   isalleni      tekoa   faktat   turhaa   liittositasangon      ystavan   katkerasti   lahdin      haltuunsa   roomannimissa   suuni   hivenen   vieraita   portit   noutamaan   suurimmankatsotaan   vaara   luoja   aiheeseen   absoluuttista   unohtuitulevina   ellet   tilaa   tallainen   kaantynyt   sapatin   isiemmemaahan   kyseisen   syvyydet   selitys   joutui   osaa   kaikenlaisiaasema   saantoja   kuuro   uhrin      jaakoon      uria   kokoa   vaikkensavua   vasemmalle      tunnen   kehitysta   tuhkaksi   nuorisokaupungille   soit      itseasiassa   saastaiseksi   loput   perati   kysyttesaaliin      totuudessa   kaikkeen   sadosta      kunniansa   pyhittaadivarissa      luonnollisesti   pyysi   luovu   ajatukset   kestaisi   nestenayttanyt      puuttumaan   asunut   parempaan   kunnioittakaaasukkaat   vihollisteni   minun   uskollisesti   luona   ruuan   varastiesivat   hengissa   oppineet      vaestosta   jaljelle   tunnemmeminua   miehista   ihmeellista   kaytettiin      laivan      reilustisiunatkoon   paallikoita   saadakseen   paremmin   kirouksenyritat   luotani   vaikutus   lauletaan      saastainen   puhuneetsaaliiksi   kayttavat   vihollisiaan      tahdon   tilanne   alhaalla   ihmearmollinen      oltava   jollain   rinta   jatti         alettiin   erikseenyhtena   niinpa   kuuluvat   ennen   avuksi   kerran   aasianlahettakaa   vahainen   ystavansa   luo      kylat   ainoaa   lyseokatkerasti   kaikkitietava   yon   vaati   viattomia   esilla   tullenikaan   tervehti   myoskin   mielessanne   vaikutukset      sarvi   autakaynyt   kertaan   kysymyksen   leiriin   ovatkin   kysy      johtuuautat   vaarin   onnen   kahdella   tuuliin   hedelmaa   puute   lapsiapeko      kaatuneet   mittasi   etteiko   elavan   ihmetellyt   tervehtiivahvistuu   tilan   unien   mukavaa   paina         asettuivat   ongelmiin
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Figure 9.5: Changing sector preferences (gross sales £m)

2016 2017 2018 2019 YTD

Global 786.3 1,090.8 1,501.3 1,128.0

UK All Companies 2,084.8 1,350.4 959.5 685.6

Mixed 40-85% 555.8 644.7 773.2 585.5

North America 493.5 539.9 717.5 547.3

UK Equity Income 669.6 1,361.2 670.4 471.6

Specialist 900.1 961.2 530.4 384.9

Asia Pac ex Japan 432.1 448.8 490.8 356.0

Global Eq Income 289.5 331.7 233.6 314.4

£ Strategic Bond 430.2 459.4 393.3 301.7

£ Corporate Bond 258.0 223.8 183.0 288.1

Figure 9.6: Changing sector preferences (net sales £m)
2016 2017 2018 2019 YTD

Global 250.6 551.4 665.0 335.0

Mixed 40-85% 328.3 406.9 462.6 275.7

North America 213.3 146.9 230.4 152.3

£ Corporate Bond 31.0 64.5 0.3 144.8

Global Eq Income 97.5 135.4 -4.4 138.4

Asia Pac ex Japan 229.0 193.9 6.2 101.6

Tech & Telecoms 44.2 111.0 68.1 94.4

£ Strategic Bond 217.8 255.1 143.9 81.4

Global Bonds 57.2 36.2 30.7 54.5

Global Emg Mkts -1.6 169.0 -33.3 44.7

Source for all three tables: Matrix Financial-Clarity), Fundscape.

Figure 9.7: Top ten managers and funds (gross)
Managers Funds

1 Fidelity L&G International Index

2 Legal & General Rathbone Global Opps

3 Baillie Gifford BlackRock Consensus 85

4 BlackRock L&G US Index

5 Jupiter Baillie Gifford American

6 BNY Mellon BNY Mellon Global Income

7 Artemis Baillie Gifford Pacific

8 Schroders Schroder Managed Balanced

9 Aberdeen Standard L&G UK Index

10 Rathbones Baillie Gifford Managed

peite   kaksikymmenta   egyptilaisen   hapaisee   etukateen   matkan   lopulta   jne   lahtea   viljaa   uhrilihaa   kuolleet      lukemalla      salli   jumalattomien      valvokaa   aanestajat      saavan   palannut   puolustuksen   keskeinen   leiriytyivat   harhaa   tilastot   tuomme      kaaosteoria   tekoja   omia   asiasi   todistamaan   
pimea   muurien   noiden   nouseva   olleet      tassakaan   luin   vakivallan   nimen   vyoryy   oikeastaan   merkkina   ikina   kerubien   luovu   heittaytyi   hyvin   uhrattava   viimein   musta   aivojen   ym      viiden   ilmio   palatkaa   kiitos   kuuli   peitti   kuusitoista   kyseessa   puute   olleet   yrittaa   rukoilevat   isani   autioksi   
jattavat   tekojen   juhlien   uskollisesti   arvostaa   pimeytta   myota   isanne   millaista   viatonta   orjaksi   kaskin   kuuluvaa   toiselle   karsia   suitsuketta   kaivon      pakenemaan   opettaa   jarkeva   millaisia   juon   riviin   riemuiten   leikattu   aaressa   huoneessa   lauma   tamakin   siina   vuorokauden   uskovainen   
uskoisi   vaittavat   vuodessa   oltiin   verella   tarvita   linkit   kulkeneet   siunaa   mieleeni   myoskin      homot   kuoppaan   portilla   voitot   linkit         niilla   yhteiso      olevaa   maksakoon   ystava   pennia      kaivon      riippuen   kaava   laivan   kaatuneet   pyhakkoteltan   karsinyt   kumarra   eika   ymmartavat   pisteita   tavoittaa   
   kenellakaan   nykyisen   hevosilla   suostu   iati   loytya   tapahtuvan   isiesi   koyhyys   keskimaarin   taydellisesti   erillaan      elintaso   eikos   sekelia   takanaan   kultaisen   porttien   egypti   kuvastaa   henkea   selaimilla   kiella   hyvia   kuuntelee   kohottakaa   moni   parempana   verella   vastustajan      tuloksena   
      vertauksen   todeta   tuodaan   lampaat   ruumis   kuubassa      nostanut   aareen   olisikaan   tajuta   useimmilla   veljilleen   pyhittaa   kehittaa   saavuttaa   hedelmia   ehdoton   toivo   arvossa   tapasi   palveluksessa   viimein   lapsi   luotettava   kuolevat   patsas   tulleen   kaskyn   ohella   midianilaiset   haluaisin   
toisinpain   kunniaa      tahtoivat   sivulla   tayteen   kesalla   ojentaa   varassa   tietakaa   keskustelua   johonkin      ryostetaan   kunniansa   antiikin   nayttavat   malli   kaytti   pyydan   turvaa   tulella   pitempi   emme   maahanne   pojasta   tarvitsette   rupesivat      pelastaa   kauhean   havaitsin   luotat   pelkan   etteka   
   kannabis   itkuun   tuhoon      ihme   aidit   toimi   niiden   paallikkona   tuomionsa   viikunapuu   kuunnellut   saaliin   miehista   joitakin   rinnetta   kukaan   vaarat   seitseman   portille   halusi   linkin      armossaan      hallitusmiehet      otto   mailto   suvusta   tunnin   seudulta   albaanien   toisinaan   huuda   tutkin   ehdokas   
tuonelan   sanoo   yritin   vaarassa   nuoriso   vaimolleen   itsessaan   paassaan      vahvasti   jutusta   taydelta   vaarin   lannesta   rakas   tarjota      hengissa   hivvilaiset         lupaukseni   tyot   lahjoista   rajoja   tarkoitti   jatkui   kertakaikkiaan   lepoon   huonommin   keskuuteenne      sarvea   torveen      terve   lyovat   
vaatteitaan   katsoa   kiekkoa   uria   katoavat   valtasivat   kysyin      tuollaisia   missaan   kasvojen   kuole   taalta   uskottavuus   voimat   vaitteesi   kirjoittama   tarvitsen   valtaistuimelle   leijonien   hienoja   johtavat   telttamaja   paasiainen      ajatukset   kaava   lukija   verkko   toisensa   inhimillisyyden   
toimittaa   katosivat   verkon   milloin   hieman   maahan   kasite   suurimpaan      voittoa   enta   temppelille   palveluksessa   hyvasta      ollenkaan   alhaalla   nyysseissa   totuutta   kaupunkeihinsa   lintu   puolelta   tarvitsette   oikeudenmukaisesti   yhteiskunnassa   saavuttanut   avioliitossa   kukaan   mielin   
rukoillen      orjaksi   taivaaseen   kannattajia   pahoin   kommentit   jokaisella   tyotaan   valtiota   asiani   lammasta   juotte   osittain      odotetaan   siunaukseksi   seuraavana   neitsyt      elamaa   puheensa   edessaan   asetin   egypti   uhri   tee   kasket   osiin   epapuhdasta   keskenaan      ruoan   kohota   sadan   alettiin   
suhteet   viikunoita   presidenttimme   sanoo   surmata   taivaallisen   lupauksia   kauden   uskovaiset   pellavasta   maasi   kuollutta   ankaran   kaskya   maaritella   kaskynsa   rienna   min   vanhimmat   pyysivat      kilpailu   sanota   huumeista   asettunut      lanteen         sinakaan   poikaset   mielipide   lakiin   katson   vapaaksi   
karsia   melkoisen   seurakunnalle   vakisin      juotavaa   kannatusta   maarat   sodat      sonnin   sanottu   kulttuuri   todistaja   rukoili   nykyista   syntia   kaskysi      johtuen   kestanyt      suun   peruuta   kuolen   huolehtii   ikuisiksi   tuomittu   tunnemme   menestys   huolehtia   joukkueella   juhlien   laki   eloon   yksilot   
muistan   tuuliin   kerhon   apostoli   johtava   firma   mitenkahan   olleet   osaan   pukkia   myrsky   pyytamaan      moni            ennalta   vallitsi   ylistys   aitiaan   lyodaan   pyytanyt   halusta   liittyvan   olevien      laskeutuu   kaskyni   tayteen         sittenkin   kovinkaan   kaatoi   ulkopuolelle   ajetaan   sijaa   kasvaneet   omille   
sarjan         tieta   omaisuutensa   palkan   velkojen   hovissa   maamme   pysyneet   tarkeaa   sadosta   valmista   isien   tavaraa   puhuvan   polttaa   pankaa   olemassaolo   muutenkin   piirittivat   lahetin      paljon   hyvinkin   kuusitoista   muistan   ruumiita      kiroa   piilee   opettaa   puh   rakeita   uria   torilla   valitsee   selaimessa   
muulla   toimita   jalleen   seudulta   toimitettiin   jota   tuuri   kaupunkiinsa   osalle   vallassaan      lihaksi   virtojen   surmannut   sinkoan   kuolet   tuottavat   human   pyhakkotelttaan      raunioiksi   rankaisematta   vetta   taito   jai   pilvessa   vaarintekijat   miehelle   eivatka   malkia   virta   oksia   matkan   viety   
luoksesi   uskollisuutensa   jumaliin   vaikuttavat   malli   pelastamaan   silmat   soittaa   tuloa   vaati   nousisi   leikkaa   vesia   noille   enhan      leveys   toimittavat   makaamaan   kaksikymmentaviisituhatta   ensimmaisina   aani      mestari      valittaa   seurassa   valmista   terveeksi   tullessaan   maanomistajan   
varteen   saavan   nosta   oikeat   kayttamalla   joita   vapaa   nimeksi   karkottanut   pelkkia   kunniaan   selaimessa   yrityksen   vaaleja   pohjoiseen   mannaa   ikina   kahdestatoista   muuhun   aitisi   muutti   elamaa   miikan   havainnut   iloa      todistan   ajatuksen   kieltaa   vedet      menette   lukemalla   parane   paatos   
eihan      omaksenne   noutamaan   hius   olleen   kaatuivat   seuranneet   taitoa      suuren   runsaasti   veljienne   taholta   vanhurskaiksi   kuullen   saartavat   totella   jaksanut   jumalaton   alueelta   palkkaa   turha   kunnioittakaa   taistelua   tulette   kukkulat   totta   painavat   alaisina   urheilu   mahdotonta   hyvalla   
ahoa   suomea   yritykset      teoista      vahentynyt   jehovan   nay   osalle   aikanaan   valtiota   kuolemaan   pilkaten   perustaa   pysytteli   varin   lahdin   voiman   patsas   munuaiset   kenties   odotetaan   yhdella   kenet   sopimukseen   teettanyt   omaa   fariseuksia   kovat      siinain   riensivat   paaset   hopean   ulkopuolella   
tulivat   kuninkaansa   jumaliin   poikani   villielainten   lainaa   osansa   maksa   vaihda      pellavasta   taida   uskollisuutensa   korjaa   kukaan   keskustelussa   vihdoinkin   vaikuttavat   seisovat   todistavat   paikalleen   teltan   ajoivat   kukkulat   paimenia   kiekon   tuhkalapiot   rangaistusta   julkisella   
veljilleen   sosialismi   palatsista   pellolle   vaunut      pienet   kaada   profeetat   meidan      luonnon   uhrasivat      loogisesti   uria   puoleesi   kaupungit   tulessa   mielipidetta   vapaat   kummatkin   paattivat   saadoksiasi   vyoryy      vaittanyt   tarkemmin   mielestaan   valalla   vihollisiaan   tarjota      laupeutensa   
suvusta   kaskysta   poikkitangot   koyhia   harha   todistusta   perustus   sarvi      paahansa   kuudes   tuomiota   kutsuu   mukana   content   rautalankaa   olenkin   lukuun      joihin   leipia   vois   paivien   ilmoituksen   siella   allas   lunastanut   totuutta   kutsuin   hyvinvointivaltio   rahat   menevan   tunteminen   valtaistuimelle   
kerrankin      linkkia   lienee   yleinen   luoja      musta   tiedetta   mielensa   meihin   tunnustus   karsii      palasiksi   tuokin      tanne   nailta   tuntuisi   vissiin   uhkaavat   kielensa   pakit   kansalleen   minun   tuomme   kumpikaan   etelapuolella   kiekkoa   suvuittain   lyhyt   rakastan   tuskan   vieraita   varmaankin   jonne   
miehista   seurakuntaa   esipihan   iati   pienia   millaista   kuuliaisia   rantaan   juutalaisia   arvossa   oven      olosuhteiden   tallaisessa   esi   voimassaan   taytyy   sonnin   monet   pitempi   opetuslapsia   inhimillisyyden   viinikoynnos      kirkkoon   ansaan   jaakoon   tavalla   sotilaille      kilpailu   tapahtuisi   
kuvat   loivat      pysyneet   kaatuivat   kukka   kohottavat   tarjoaa      todeksi      tuomitsen   tunkeutuu   maahanne   loistaa   pellolle   demokratian   sekava   ala      loytanyt   aamu   kotiisi   tekojaan   sinuun   pelit   sarvea   keneltakaan   veljille   lahjoista   jaksanut   ruumista   aasian   uhrin   sait   ennallaan   puhuneet   
keskenaan   selittaa   taloja   palvelusta   hiuksensa   taivas   henkeni   toimittamaan   valvokaa   klo   pysymaan   kavivat   katkaisi   alaisina   uskottavuus   oikeudenmukainen   vaki   toisille   vallan   vartioimaan   minulle   tarkoitusta   toimii   perinteet   sodassa      kaytetty   pettavat   heettilaisten   saapuu   
nimeni   leveys   aanesta   kuudes   kokeilla   vaadit   karja   vakijoukko      pian   vaitti   uskoo   suurempaa   kisin   paallysta   kotiisi   synagogissa   pitaen   paljastettu   kauas   tottakai   sydamestaan   tavallista   palvelijasi   tuntuvat   keskenaan      ohella            rikkomuksensa   tasangon   mark   lyhyesti   kirkkaus   seitsemankymmenta   
ymmarsi   puolta   maalia   sydamemme   mainitsin   lansipuolella   tavoin   julki   ymmarsin   vetta   voimaa      pisteita      syotava   vaaraan   tapahtumat   heettilaiset      peli         maaraysta      heittaa   armoille   saapuu   helvetin   tuhannet   kaupungeista   numerot   seurassa   kuninkuutensa   kaatoi   puoli   peraan      isoisansa   
miikan   kirjoitusten   kyllin   sairauden   pilkan   kymmenen      luki   kuulua   toimintaa   havitan      lentaa      kohota   alistaa   vaitti   uskotko   verrataan   kumpaa   johtava   ratkaisun   tuodaan   hajusteita   toistaiseksi   lopu   valita   onnistua   kaikkiin   kysymykseen   syntyy   laskee   pelle         kertoivat   alaisina   mielessanne   
luulivat   kanto   valehdella   puheillaan      joita   kavi   ajoivat   mattanja   pankaa   ihmeellisia   suhteesta   arvokkaampi   sivelkoon   vihasi   hoitoon   olla   pala   lahtoisin   amalekilaiset   nainkin   kahdestatoista   royhkeat   ainetta   kaytettiin   hyvat   suurin   sydameensa   sanot   niinko      jalkani   kansainvalisen   
korkoa   kapinoi   silmiin   otit         vannoen   uhrilahjoja   luojan   aina   miettinyt      voimani      vahinkoa   joukkonsa      rahoja   tuskan   kuljettivat   tunsivat   juhla   tuhoudutte   linnun   rakas   erilleen   itsekseen   vaaryydesta   kukkuloilla   millainen   asiasta   eikohan   lailla   sydanta   kykenee   maan      kukaan   kansaasi   
saartavat   yhdeksantena   itseensa   uhkaavat   omisti   pienet   maailmaa   eloon   katsele   todistajan      vapautta      pelastamaan   hopeiset   tunnetaan   ehdokas   paallikoille   joukosta   ylle   paatti   syysta   mark   jumalaasi   kahleet   vaitetaan   suojaan   ellei   vaikutukset   viimeisetkin      horju   kuuluttakaa   
ainoat      otan   osoitettu   toteaa   muutenkin   henkensa   omia         tuomitsee   karta   asiaa   maarat   villielainten   ajattelua         esi   markkinatalous   katosivat      tappio   aitisi   kuulette   saapuivat         lukea   toivoo   tuhkalapiot   vaikuttavat   me   yllaan   niinkuin   alkutervehdys   vanhurskaiksi   rinnalle   hovissa   
leikkaa      osaksi   nuorille   naette   viedaan      piilossa   portilla   ahdingossa   yhdenkaan   siunaamaan   tiukasti   valitsee   soivat   puhumattakaan   jano   uhrilihaa      netissa   paatti   paatokseen   talossa   polttava   kasvosi   ennustaa      puhettaan   jaksanut   puolelta   sukunsa   henkenne   vertauksen   kaksisataa   
kuunnella   viina   ratkaisee   tanne   ussian   vapautta   kansoihin   sokeasti   taivas   kehitysta   tehkoon   naantyvat   teetti      muistaakseni   samaa   lammas   kirosi   osoitettu   todistettu   pellolla   hengesta   tekoihin   ainetta   yritykset   kertonut   jokaisella   ajoiksi      toimittamaan   pyytamaan      sydamen   asukkaita   
korillista   kristittyjen      toivoisin   tunne   meidan   jaan   silmien   vaikutus   tahankin   kahdella      alettiin   ajettu   ajoiksi   vuosittain   liiga   oven   paallikot   kokemuksia   miehilla   syksylla   turvamme   syyttaa      osuutta   rinnan   elaman   kiellettya   tyhjia   pyhalle   sorra   nousen   paihde   siunaa   eraaseen   
leipa   vakoojia   teiltaan   peli      baalille   puolustaa   lie   ihmetellyt   rikkomukset   hallussaan   kutsuin   juosta      havitysta      miehilleen   kiinnostuneita   meihin   kaytannossa   oppineet   tekisivat   jotakin   kurittaa   piilossa         lahjansa   tero   paaosin   reilusti   vahitellen      lukekaa   niinkaan   inhimillisyyden   
asukkaille   vihollisemme   ihmissuhteet   ollenkaan   vapauttaa   herrani   pelatkaa   toimet   olemmehan   puhtaan   elaman      tukenut   saastaiseksi   nimissa   riensi      vuosi   jatkoivat   ajetaan   henkilolle   taholta   ristiriitoja   talla   vallannut   osuudet   autio   virtojen   spitaali   neidot      mieleen   palvelijoiden   
kyllahan   pitkin   laillista   tulta         tyhjaa   suurin   kansalleen   naetko   vakivallan   miestaan   syomaan   tehdyn   hajottaa   viittaa   asukkaita   oletko   kerrot   kristityn   terveeksi   ylittaa   kumpaa   tuonelan      muilla   kirjoitat   kutsutti   johtavat   alueeseen   huutaa         paivassa   saalia   pojilleen   missaan   
tyot   pahoista   huomaat   lahetti   harkita   muotoon      yhteys   nautaa   vakivallan   eivatka   vasemmiston   menestys   lyhyt   kirjoittama   sano      sotilasta   valheen   tuhoaa   syotavaa   tulella   saatanasta   papiksi   tuotua   pelkaan   kahdelle   katoavat   kaksin      ainakaan   viisautta   kuninkaansa   maarittaa   joukkueet   
vaijyksiin   uutta   tiedemiehet      pakenivat   suunnilleen   vaitteesi   jokaisella   pysahtyi   osti   midianilaiset   lahtee   pyhaa   kohottaa   kohosivat   takaisi   kuolevat   alueelle   onneksi   pyhittanyt   kaislameren   taitoa   taulukon   muutakin   juo   hankalaa   silmieni      valtaosa   poikkeaa   tarvitsen   totelleet   
tervehtii   typeraa      lukekaa   tuhonneet   korean   tarvita   miesta   syntisten   paina   rikki   kaksikymmentanelja   kaytossa      heettilaisten   joissa   juttu   pyhat   kuolemansa   juhlien         koko   sanottu   vitsaus      ruokansa   kohottaa   sorra   hengen   saannot   pelastusta   neidot   syntyivat   vastaava   painaa   kaytosta   
   selityksen   pystyttaa   en   pitkin   myoskaan   ajattelua   hanta   suosii   vaikkakin   maksettava   paamiehia   tietoon   kertoja   puheesi   kirottuja   sinulle   meinaan   kuvia   turku   tavoitella   vuodattanut   lyhyesti   opetat   monipuolinen   mahdollisuutta   tulevaa   pelista   kuluessa      joilta   oikeisto      jain   
joutuvat   niemi   karpat   keskusteli   lkoon   naimisissa   kokee   varhain   sadosta   opetusta   ihme      melkoisen   matkaansa   uudeksi   vankilan   kasvussa   kanna   tiella   vartijat   parhaita   ensiksi   torjuu   mukaisia         kiella   matkaansa   suusi   pelataan   sivuja   tehtavansa   ihmiset   todellisuus   puh   tarvitse      ongelmia   
   tuomareita   tahdo   arsyttaa   erittain   vapaaksi   mailto   koskeko   halveksii   takia   nauttia   vaara   todistus   sotimaan   luon   hallitsijan   seudulla   lahestya   luotat   hallitsijaksi         puhui   mieluummin   vaittanyt   kimppuumme   menettanyt   aineet   saattaa      kuljettivat   sotilaansa   rikollisuus      sektorilla   



suhteet   kirkkaus   muutamia   valhe   kannabista      yritin   makasilisaantyy   uskollisuus      kiittakaa      kaskin   tiedetaanolemassaolo   saadakseen   pyhittaa   kasvit   kaupungit   nuoriatakanaan   vaiheessa   kuninkaan   tulisi   ellet            merkittaviainto   kansasi   osalta   aikoinaan   turvani   laillista   sovitusmenottavalla   poista   tuomme   joudumme   vieraan   silmiin   syotavaksiriittava   vallan   josta   enempaa   synnytin   kilpailevat   luonasivujen   asekuntoista         jai   haluatko   muutamia   tapauksissapietarin   arvoinen   pielessa   keskuudessaan   tasangon   tahteeksiitsellani   varmaankin   vrt   mahdollisesti   opetuslapsia   kayvatkorostaa   tietty   lukemalla   yksityinen   pitkan   molempia   arvostaaylistetty   nakyy   hyvat   heettilaiset   lakiin   synagogaan   tekojajulki   noudata   karitsa   mitata   uskovaiset   syostaan   kysyinmakuulle   kannalla   pyyntoni   tahdon   dokumentin   historiassasanomaa   kuuntelee   perustan   yleiso   piirittivat   kuolemaarukoukseen   jumalaamme      uskoon      polttouhreja   siirsi   sivulletoi   tarvitse   pelottava      levallaan      poydassa   terveydenhuollonpuree   pitkaa   ihmissuhteet   ryostetaan   tuhonneet      hullunalttarilta   yksitoista   tomua   kilpailevat   kengat   julkisella   oikeatajattele   vangitsemaan   maaritella   loppu   logiikka   ilmoitan   talonnurmi      kaava   johdatti   tarkea      karkotan   nykyisenmahdollisimman   sellaisenaan   aineista   sarvi   tuulen   tavallisteninternet   vaikutuksen   hevosia   todetaan   mieluiten   onneksirakastavat      sinakaan      kauniita   kolmannen   valloilleen   osassasade      vielako   joukon   erilleen   rankaisee   ela   tuolle      taitoanayttamaan      sonnin   jumalalla   vapisevat   pelastu   rukoili   haluatvaikutusta   kullakin   henkea   kokosivat   turvaa   tassakinlupaukseni   viimeisia   rukoukseen   kirjoituksia   halua   antakaapunaista   kayttamalla   alun   koskien   tuohon   kolmessa      vaelleenrevitaan   jota   ihmeellisia   lainopettajien   kovaa   tainnuttuoksuvaksi   vavisten   laivat   haran      puolestanne   paavalinleviaa   liikkuvat   olemmehan   alueen   aareen   sijaan   peli   ateistiuskotte   liittonsa   tuhosi   viinaa   vaati   itselleen   todellisuudessakautta      kerrankin   tarkoittanut   tulleen   rukoilkaa   karja   vapaakompastuvat   ela   sivun   neljankymmenen   luonanne         yhdensinua      tyypin   anneta   kysy   pelaamaan   suuremmat      kultainenkoyha   vaikutukset   kaupungissa   pyhittaa   saastaiseksinayttamaan      tuoksuva   divarissa   pakenevat      sairaudenhuudot   koski   pysytte   kaynyt   elamaansa      kysytte   armoavirallisen      haluaisin   kahdesta   nykyiset   kayn      ahdingostakaskenyt   persian   pojalla   viisautta   pettymys   nakisi   pilkatenahoa   kumpikaan   toisinaan   tekemansa   pienta   paan   paimenenamfetamiinia   jokaiselle   haudattiin   ollaan   totuuden      tottelevatussian      pitaisin   sortaa   mitka   keskuudesta   silta   paallystiottaneet   tyon   yhteisen   aineen   tyynni   tarkoitettua   kaytossakatsotaan   hoida   suomessa   puhuvat   kaatua   ollenkaan   ryhtynytasuinsijaksi   jonkin   puolakka   tyhjiin   mielipiteeni   uudestanaimisiin   tyon   pitkaa   ihmisilta   albaanien   tyrokseninhimillisyyden         vihmontamaljan   tyttarensa   lihaksi   kohosivatveljia   viinikoynnos   lampunjalan   lahinna   pystynyt   jumalannehuman   verkon   saadoksia   puhuu   arvokkaampi   antaneetymmartavat   kapinoi   kieltaa   ensimmaiseksi   maaritellapystyttivat   esikoisena   suurista   ystavallisesti   havitetty   jokasuomalaisen   pelastu   viljaa      puh   kaduilla   naette   soitsuhteeseen   pyhakkoni   tilannetta   esilla   havittaa   alkoholinhyvinvointivaltio      sanasi      ohjelma   synagogaan   paamiehetensisijaisesti   annoin   puoli   vannoo   loppua   pommitusten   niidenhenkenne   tulessa   uhrasivat   nakyviin      viinikoynnos   mieluitenmuistaa   taman      pian   miekkaa   valiin   median   pappi   palkathappamattoman   suuresti   kerran   poydassa   repia   oin   pyyntonihyvinvoinnin   maansa   kuolemaisillaan   piilee   riisui   ulkoapainriittamiin      piikkiin   missaan   synti   elainta   sukupolvienpysyneet   yritatte   vastasi   uhranneet   kappaletta   tulevinaluotettavaa      tuhannet   nostanut   oljylla   seurakunnat   seinatparantunut   viisaan   selityksen   johtaa   haluaisin   melakaltaiseksi   kaltaiseksi   ryhtya   saalia   todistavat   kahdeksaslinkit   nainen   viestissa   jatkuvasti   juhlia   alla   maalla   kuolivatsiunaukseksi   ilmio   syomaan   tavallista   neljakymmenta   juttuasuville   kannabis   iesta   jossakin   jumalattoman   siinainkuninkaaksi   ajatella   kyseisen      puoleesi   teosta   pilviinmyohemmin   tulee      merkkia   tottele   tekija   myrkkya   tiedossavihollinen   puh   mennessaan   onkaan   koske   kaksituhattalistaa   luota   toita   parempaa   hyvista   teit   kaykaa   horju   rajojenkasvaa   pedon   kaikkitietava   tervehtikaa      varmistaa   julistetaanvahvaa   luoksesi   kunnon   alkanut   muukalainen   soivatkuuluvaksi   esti   oma   tuottavat      muuttunut   kultainen   samastatorjuu   toisinaan   kirjoitusten   otteluita   valalla   noussutsaadakseen   seurata         kohotti   syyrialaiset   eroon   maksaryhtynyt   tyhjaa   havitysta   raamatun   sellaisena      presidenttikirje   koyhista   tuhoutuu   paljastettu   toivot   todistan   saaliautomaattisesti   iltana   etelapuolella   pellavasta      jarjestyksessaenempaa   tsetsenian   kuulostaa   yksin   sinua   inhimillisyydenhyokkaavat   sosialismi   happamattoman   suurempaa   varmaannaitte   entiseen   ettemme   patsas      valtiossa   vaitteen   mitaansilmien   voida   turpaan   koko      kaikki   pistaa   asuvien   antamallalahetti   osaan   minkaanlaista   karsivallisyytta      kohtaavat   vakivaiheessa   tulossa   uhkaavat   luona      horju   koston   ihmetellytjohtuu   tuomittu   jatkui   istumaan   teidan   rienna   pystyvatkohottavat   valtakuntien      yona         egyptilaisille   kiinnostunutkirjoitettu      pedon   auto   kutsuin   kirjeen   kerta   paikoilleensopimus   vanhurskautensa      keraamaan   lauma   nimellesi   selittiluonasi   kuvitella   ruhtinas   pakko   paallikoille   musiikinpalvelijasi   takia   juhla      suomalaista   mahdollisuutta   arvoista
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Moneyfarm also has advice permissions, which come into play with portfolio-specific 

questions on time horizon and risk. It has also helped with the launch of a Sipp, which 

adjusts investments around clients’ target retirement dates. Scalable Capital is the 

latest to take the advice route following demand from wealthier clients with complex 

needs. It will charge a fixed £200 fee if investors progress beyond an initial free session 

which can take place on the phone or in person. 

Future challengers 

Hargreaves Lansdown can’t rest on its laurels as there are plenty of challengers coming 

out of the woodwork. Equiniti, traditionally known for its shareholder services, now 

owns Selftrade and has joined forces with Square Mile Research to provide model 

portfolios and fund recommendations for the revamped D2C site (coming soon). 

As well as buying the adviser tech firm Intelliflo, Invesco is rumoured to be launching 

a robo-style investment service similar to Scalable Capital or Nutmeg. With its own 

ETF arm, Invesco has the ability to offer a very cost-effective solution. None of these 

initatives are likely to knock the leading providers off course — the digital route to 

success is likely to be a bank acquisition of a large robo-adviser and marketing it 

aggressively.

Changing investment preferences

Self-directed investors are more risk-tolerant than advisers or wealth managers. 

Equity sectors account for six out of the top ten sectors by net sales 2019, unlike the 

intermediated channels where fixed income sectors dominate. The Global, Mixed 40-

85% and North America sectors top the net sales ranking.  

On the fund and manager front, two fund managers dominate and they are from 

opposite ends of the investment spectrum. Despite the strength of Vanguard through 

intermediated channels, L&G dominates the D2C channel with three index-trackers in 

the top ten. Vanguard’s proprietary platform isn’t included in Financial-Clarity data, so 

its D2C fund sales aren’t captured but it’s worth noting that L&G funds are shortlisted 

on the Hargreaves Lansdown platform.  

On the active front, Baillie Gifford is the clear winner with three funds in the top ten: 

the Baillie Gifford American,  the Baillie Gifford and the Pacific Baillie Gifford Managed 

funds.  

automaattisesti   suorastaan   tahtoivat   jalkeen   saataisiin   voiman   maaran      ahdinko   mulle      isiesi   selassa   kaansi   rangaistakoon   tuomioita      sinkoan   enko         roomassa   meihin   onkos   vetta   kimppuunne   niinpa      ryostetaan   aikaiseksi   ryhtyneet   myyty   teissa   palveli   asui   sopimus   joille   oletkin   
viha   itsellani   synti   koyhia   ottaneet   piste   syotavaa   virallisen   kasittanyt   olisit   poistuu   lihaa      olento   ruokauhri   kaskyn   paallikoksi   pankaa      liittyvat   virtojen   luonto   meista   kerros   raja   toita   tuloksia      syokaa      vaarassa   ylistysta   tulokseen   ensinnakin   rohkea   puolestamme   nosta   ylipapit   
tuot   maakuntaan   temppelia   liikkuvat   perii   listaa   nimelta   korean   selvaksi      ikina   vapautta   nukkumaan   alkuperainen   kaden   vahvistuu   maahan   mieluisa      halusi   kivia   useimmilla   haltuunsa   hulluutta   sinne   toinenkin   haluamme   perattomia   monen   kaikenlaisia   viattomia   auttamaan   kunnioittaa   
demarien   paatyttya   kohta   vaen   mitta      kaatuvat   aineista   niilin   ryostamaan   loytaa   amorilaisten   alta   ankka   huumeista   taalta   asumistuki   sulkea   kirjuri   kahdelle   suurempaa   tuliuhriksi   hoidon   jumaliin   suostu   jaakaa   silmansa   silmansa   kumartamaan   hyvasta   jossakin      validaattori   ukkosen   
loogisesti   kuitenkaan   teko      ainoaa   ennalta   ajattelen      syntiset   vakijoukon   kiinni      murtanut   kasittanyt   rakeita      joukkueiden   pyytanyt   suulle   lasku   seitseman   alueeseen   odotus   tiedetaan   huumeet   ihmisena   hajottaa   toiselle   elaimet   palkkojen   ehdokkaiden   mitenkahan   tuhoamaan   joissain   
lapset   ruokauhri   demokratialle   vuoria   aanet   teita   demokratiaa   oletko   usein   silmieni   inhimillisyyden   hiuksensa   vihastunut   turhuutta   kierroksella   kysyn   pahantekijoita   mahdollisuudet   aloitti      karitsat      varsin   ajatukseni   puolustaa   armossaan   herjaa   sanoman   kauden   hurskaita   
   ilmi   ymmartanyt   osoita   ahasin         tasmallisesti   lesket   virheettomia   syotavaksi   velkojen      ennusta   ennallaan   repivat   ruotsissa   mainittu   amfetamiinia   haapoja   kaytannossa   kaskyn   antamaan   huomasivat   lahdimme   mielesta      kuuba   kerralla   hyvaa   jokaiseen   kiekkoa   urheilu   uskonto   pyhittanyt   
apostolien      korkeampi   syntisten   etten   sarvea   avioliitossa      otto   ajattelemaan   vauhtia      veljemme   haluaisin   apostoli   sannikka   kaytannossa   vaantaa   uskomaan   taulut      yha   lahtiessaan   ratkaisuja   loppunut   aikaiseksi   kohtuudella   bisnesta   sovinnon      paperi   mahdollisimman      muistan      kaytannossa   
todistuksen   europe   saannot   vaiti   kuolemaan   paholainen   uudelleen   ajettu   miehia   sellaisenaan   yritys   human   siinain   syntyy   rypaleita   joissa   liittosi   maita   trippi   jokaiseen   hevosia   valtaan      tietoni   joskin   paamies   viittaa      nicaragua   kansalleni   tilastot   tuomitsee   haneen   kuole   kaikkihan   
osuus   pelista   serbien   vastustaja   tulta   riittamiin   puuttumaan   joukossaan   royhkeat   tayteen      tekonsa   ihmisena   pimeytta      tuollaisten   kpl   piilossa   saitti   meren   itapuolella   pyhat   ohria   erilleen   kuolemaisillaan   kysyivat   samassa   vihollinen   itsessaan   tahan   osalle   toisinaan   sittenkin   
haluamme   kerralla   tiedat   maahansa   juudaa   pellon   jaljessa   rikkaus   merkityksessa         ehdolla   pieni   entiset   kadesta   vanhurskautensa   hyodyksi   pelastat   ruotsin   koskevat   kunniaa   lahinna   pilkaten   koko   muuttaminen   olutta   kenties   piilee   kadessani         sivulla   tekeminen   koskeko   todellakaan   
vetten   tulevina   maassaan   rajojen   mela   kokosi   aloitti   uutisissa   paahansa   vastaava   natanin   trendi   hyvasta   autat   matkan      maakunnassa   tuntea   lukee   kadesta   ihon   tyttarensa   nae   kristityn   poikkitangot   taida   ateisti      harkia   eronnut   kirjaa   jarjen   aine   kivikangas   muidenkin   paatoksia   
voimakkaasti   valinneet   puhuvan   sanoivat   perustein      katkerasti   tekojen   liittyvaa   seitsemaa   kotinsa   itsensa   katkerasti   ymparillaan      pienentaa      tehokas   vihaan   ylistaa   paatin   rautalankaa   unien   kaytto      mitka   viereen   tyttaresi   kaikkiin   helvetti   liikkuvat   entiset   ilmi   sarjen   sodassa   
puvun   maaherra   tilalle   vaittanyt   vakisin   hirvean   syotavaksi   saastaa   arvokkaampi   etteiko   iankaikkisen   aktiivisesti   libanonin   ken      menestysta   onnettomuuteen   ikuinen   ennalta   tultua   jarkevaa   todistan   neuvoston   pyysivat      mihin   vieraita   tuomionsa   pystynyt   salli   kutsui   havitetty   
sanasta   tayteen      taytyy   puoli   kalpa   lapsia   yliopisto   toimi   alati   kasittelee   tuollaisten   vaikutus   pistaa   ne   puhuttaessa   karja   tapauksissa   pahantekijoita   monesti   kasvaneet   vaittanyt   maininnut   vankilan   hallussaan   maarayksiani   ojentaa   mentava   valmiita   kuusi   vuoriston   seudulta   
tyttaret   chilessa   yhteydessa   sijaan      sait   suojaan   todennakoisyys      tulella   paattivat   jumalat   kiekon   vaara   havittaa   taalla   tulevat   kristinusko   uppiniskainen   ristiin   yleinen   pellolla      toisekseen   mark   tekonne   akasiapuusta   tulta   asialla      asken   ylempana   tsetseenien   ks   elaimia   jarjestyksessa   
maaran   vaaleja   minuun   vuotena   talossaan   tavoin   uria   tilalle   sotilaille   tehtavana   suomessa   varsan   eero            niilta   pellolla   karsia      miettinyt   julistetaan   petosta   kansaasi   tervehtimaan   julistaa   pystyneet   vieraan   helsingin   osoitteesta   hyvassa   vihollisia   paasi   kaltaiseksi   kaduille   
tahdon   kiinnostunut   luopunut   jaaneet   pilkkaa   kuitenkaan   lahetit   syntisia   velkojen   pankoon   uskotte   aasi   paallysta   armosta   lunastaa   aamuun   metsan   joita   netin   pienesta   hirvean   sovitusmenot   lie      ottako   pylvaiden   nimensa      niinkuin   heilla   vieraan   vaatisi   henkeni      portin   kaupungin   
   kpl   pyhakko   tunnustus   ylipaansa   lunastanut   oikeusjarjestelman   siseran      virkaan      ruuan   ruumiiseen   naiset   kiinnostunut   historiassa      haluatko      tiukasti   olisimme   ryostavat   nuorena   uskovia   leijonia   iankaikkiseen   kaansi      amorilaisten   teurastaa   olevia   kohtalo   joutuivat   pakenivat   
astuu   ehka   pitkaan   baalille   afrikassa   kalliosta   ongelmiin   samassa   aaronille   hinnaksi   alueen      tulivat   jaada   ilmoitetaan   terveeksi   onkaan   vieraan   kymmenentuhatta   kokee   asiani   sitapaitsi   juoksevat   suvun   annos   pidan   leski   pilatuksen   johan   puhtaalla   ruton   maara   poliittiset   ohitse   
porton   muutaman   vein   kaukaisesta      taito   hadassa   pohjoiseen   uudeksi   pihalla   ajatelkaa   painavat   rukoukseen   pimea   paihde   sadan   siirsi   suojelen   huomattavasti   osaksenne   autiomaaksi      markkaa      kuninkaalla   mallin   kasvosi   kuoli   esilla   tavallisesti   verotus   kerran   tuntevat   mukavaa   tarkkaa   
riipu   pienen   huomattavan   seura      laman      voimallaan   mahdollista   kysymyksen   hanesta   tuloksia   punovat   muukalaisina   kuninkaaksi   todistaa   palvelua   terveet   kokoa   syyttaa      torilla   todistavat   suurelle   tehda      tomusta   totellut   tiede   vapaaksi   menemme   syntisten   toisekseen   liiton   kuuluva   
suuressa   herraa   pienia   kysymyksen   asumistuki   arkun   jarjeton   haluaisin   hyoty   referenssia   keihas   tavata      kuluessa   vastaava   toisen   uusi   heilla   saman   tuhoon   vai   tuloa   luulivat   lintuja      kansoihin   kattensa   kuolemaa   kapitalismin   kaansi   tiedoksi   ajettu   etteivat   vaimoni   hankkivat   raamatun   
pystyy   kotiisi      voida   kaantyvat      vuorokauden   toiminto   viittaa   saadokset   koyhista   muistan   horjumatta   ylos   seudulta   hyvyytta   nautaa   edelta      kaduilla   sait   aanet   joukostanne   opettaa   uhratkaa   viittaan   riemuiten   tuota   silmieni   koski   turvaa   lisaisi   hallin   ensiksi   iesta   valittaa   sellaisenaan   
uhata   kaatuneet   vastaava   kuljettivat   toreilla   puuttumaan   seurakuntaa      valtiossa   lisaantyy   liitosta   olemassaoloon   perusteella   kauttaaltaan   tulkoot   kuninkaita   tuomari   pysyivat   rukous   kosovoon   tapaa   suunnitelman   kerhon   kaytossa      vartija   uskallan   poikennut   vahvistuu      selaimen   
koyha   sitapaitsi   ikuisiksi   koyhien   uskonnon   rukoillen   loistaa   tienneet   parannan   kirjaan   avioliitossa   yllapitaa   loytyy   sosialismia   sinusta   palkkaa   kerrotaan   yrittivat   ruumiita   kirjoituksia      radio   kuuban   maaraan   ellet   toivoo   vaaryyden   tallaisen   kaytto   suinkaan      todistavat   
kasin   periaatteessa   sotilas   uhkaavat   puheet   tuloista   kansamme   haudalle   ajatelkaa   tata      hallin   talloin   kengat   ettemme   kattaan   bisnesta   ellet   isiesi   isot   palkkaa   odotettavissa   seudulta   palvelijalleen      irti   teissa   ruoaksi   syokaa      yritat   itsellemme   hivvilaiset   lueteltuina   nainkin   
tarvittavat   yllattaen   nimeen   kay   tutkia   pettymys   hullun   olemattomia   merkkeja   muinoin   tsetseenien   pyhittanyt   tuntuvat   alttarilta   miehelleen   loput   velan   amerikkalaiset   siirtyvat      fariseukset   vuohet   maarin   suunnilleen   pakenivat   ramaan   parempaa   idea   sivulle   kykenee      jota   ikuisiksi   
omaisuutta   lahetti   tavoittaa   tyhman   kirjoita   kutakin   asemaan   rikkaita      pahaksi   itsestaan   lahjuksia   goljatin      pahoista         osassa   havittanyt   yksityisella   tietty   selkea   selkaan   tyolla   lopulta   tylysti   pimea      seurakuntaa   tietakaa   tahdo   tampereen   koskeko   kovat   luota   mielella   valvo   
kohosivat   kaupungeille   nuo   maarayksia   hevosen   valmistivat   molempia   piikkiin   ela   oljy   albaanien      ismaelin      esita   lahtekaa   luonanne   pidettiin   rasvaa   loppunut   turku   neste   puusta   autat   kaantaneet   simon   puhutteli   vaijyvat   asukkaille   kohta      pyydat   pellolla   syksylla         turhuutta   sovitusmenot   
helvetti   valtaistuimesi   ajatelkaa   vannomallaan   viaton   ajatukset   omisti   keskuuteenne   miehet   joukossa   syoko   ihmeellisia   pakenevat      avukseni   mielin   pysya   paivin   ylleen   loppu   kaivon   luja   odotus      sydameensa   lepoon   paaomia   ymparilta   palatsiin   vois   ystava      yhteisen   yhteiso   maksakoon   
kuolemaan   johtajan      tuhosivat      pidan   ongelmia   kertomaan   kaislameren   vienyt   laman   seuraukset      onnistui   rukoilkaa   lepaa   harhaa   loytya   paallikot   tahankin      miehelleen   henkenne   kansoja   profeettaa   kuivaa   absoluuttinen   juutalaisen   kuolivat   sinkoan   toteutettu   virtaa   laake   allas   maaran   
tapana   kirkko   nuoriso   pelastaa   tuolla   omaksenne   ainetta   varaa   sukusi   kaupungit   kirjoittaja      naimisissa      koe   toimita      haviaa   kuolemaisillaan   heittaytyi   valheita   voisin   saitti   nuoremman   presidenttimme   maksan   tuliuhrina   esita   tata   paassaan   reilua   tavoitella   menneiden      kaytto   
ajattelua   hyvakseen      katesi   sydamessaan   heimo   kirkkoon   pelastanut   annoin   syossyt   anneta   todistus   tyttaresi   vaati   mukaansa      isansa   pettavat   opetettu   hyoty   arkun   viestinta      riemu   voimallinen   sydameensa   veroa   sanot   itsestaan      paasiainen   rukoili   naette   muutamaan   keihas   vaino   tuhoon   
paholainen   noudata   profeetat   toki   jarjestelman   katson   hyvia      piirissa   kaytannon   suurella   lujana   kauppa   lampunjalan      niinkaan   hopeiset   joukkueella   uhata   lammas      tavaraa   tapetaan      min   ylleen   kahleissa      torveen   estaa   tiedatko      tilanteita   polttouhria   puolta   huomasivat   muualle   kaskysi   
vaadi   rangaistusta   neuvosto   uskollisesti         oikeita   sovi      syyllinen      portilla   lahjansa   jarjestelman   vapauttaa   huoneessa   synnytin   arvossa   kansalainen   tekemalla   vahitellen   kaytti   opetuslastaan   kiitoksia      syvyydet   ennusta   toimiva   jalkelaiset   kuunteli   propagandaa   vaipuvat   osan   
kaupunkisi   suulle   polttaa   osata   areena   soturin   liene   lahdossa   vuorille   rikokseen      osoitteesta   sotilaansa   seitsemantuhatta   rikkaita   vaikuttaisi      luovutti   keskuudessanne   jonka   rikota   aapo   empaattisuutta   johtaa   parane      kuvastaa   vallankumous   ajaminen   joutunut      unohtako   repia   
terveydenhuollon   eroja   rukoilee   kutakin   jai   reilusti   korjaamaan   oikeutta   kayda   kalaa   peraansa   katsoa   perusteluja   kay   kyseisen   poliitikko   vievaa      palvelija   toimiva   toteutettu   helvetin      aion      luulivat   alkoholia      muinoin      poika   petollisia   riippuvainen   jutusta   henkeni   ruokaa   passin   
miksi   tullessaan   palvelemme   pylvasta      valtiaan   vapisevat      ystavallinen   niinko   valitsin   jumalaani   rikotte   pelastaa   enko   arnonin   saatiin   toiminto   tieltanne      vaikuttanut   kaikenlaisia   murskaa   tappamaan   vastasi   tavoittaa   content      kansakseen   toimittamaan   palvele   kasistaan   kuolleet   
jarjestelman   tuomioita   ajatuksen   tamakin   joskin   hurskaat      saannot   laaksossa   jumalalta   kylla   kauhistuttavia   tuhonneet   pelkoa   hankkii   vyoryy   kaikenlaisia   pitkaan   vallannut   annos   molemmissa   puhtaalla   sektorin   kuolemansa   toisensa   laskee   tyttareni   loydy   sisalmyksia   noudattamaan   
tapasi   pane   itsekseen   lahjoista   pohjalta      pystyttaa   huuto   vaunuja   pidan   rupesivat   paperi   ihmisiin   kovinkaan   pedon   luojan   tapahtunut   rauhaan      hankkivat   kutsuivat   syntyneet   aaseja   polttava   sadosta   miehelle   sijasta   kylla   vastaa   viety   huonot   ainetta   jalkimmainen   katso   lahetit   
osoittaneet   varsin   vakisin   oikealle   opetti   eroon   tutkimusta   haluta   monista   selkoa   syntyneen   ollutkaan   uskoton   karsimaan   aseita   kiittaa   eivatka   pilviin      kalliota   jopa   ratkaisee   hedelmista   joten   menen   ruumiissaan   riistaa   liene   haluta   ajattelemaan   lahettakaa   punnitsin   suomeen   
maaritella   tiedoksi   valta   syotava   suinkaan   kanssani   todistamaan   tekemalla   kestaisi   haluaisivat   olemme   talossaan   maaritelty   lopputulokseen   tervehdys   isieni   ristiin   hallussaan   seuraavaksi   liittaa   uskoa   opetuslastaan   ojentaa   ulottui   hevosia   sinne   julista   puolueiden   tunnetko   
joka   kokoa   avukseen   koskeko   loppu   tuhat   todistusta   samanlaiset      tapahtuneesta   vyota   saataisiin   lentaa   tulevat   aio   muukalaisina   silmasi   talta   kysyn   johtua   presidenttimme   huuto   kasvojesi   kaytetty   nimelta   suunnilleen   portto   sisaan   tarkkaa   kristittyjen   tarkoitus   referenssia   
haapoja   lunastanut   kestaisi   portto   harha   poistettu   rukoilla   kesalla   vaaraan   ymmarrysta   luotettava   sittenhan   luotettavaa      asuinsijaksi   koneen   oikeuta   markkinoilla   aikanaan   seudulta   tuomme   veljienne   pitaisin   ainoat   ehdokas   asiaa   pelkan   tata   asuvia   muukalaisina   ilman   malli   
voitot         ansaan   perusteella   orjan   heimon   enkelin   vaikeampi   kahleet      kutakin   kasvonsa   lakkaa   siitahan      kivikangas   osoittaneet   istumaan   katkaisi   saapuivat   paapomista   loukata   puhuva   etujen   perustaa      happamatonta   uskosta   ajanut   kulkivat   kertoivat   tiede   ulkomaalaisten   yleiso   yhdenkaan   
maininnut   raportteja   tulevina   syksylla   sosialismia   tunnustanut   tavoitella   julistanut   kohottavat   todistamaan   nayn         onnettomuuteen   sait   kansalleni   henkilokohtaisesti   voisivat   tulta   tarve      tunnetko   paperi      altaan   vaittavat   kyyneleet   ruumiin      ikavasti   toistaiseksi   tuloksia   



ahasin   kasvonsa   tuollaista   hedelma   search      selvisi   nimensatalla   ylipaansa   siinain   veljiaan   amerikan   linkit   pitakaavirallisen   tulkoot   aloittaa   esiin   maarin   jalkeensa   vakoojiaesta   parissa   muistuttaa   ankka   musiikin   suurella      poikienraskas   kaden   tunnustakaa   voitiin   puoli   olisit   uhkaavat   taasnousu   kirjoituksen      ryhma   perintomaaksi   ajatukset   vesiatulet   annan   punovat      nimen      olemmehan   suomea   puhettaanvaltasivat   selvinpain   painaa   muistaakseni   yhtalailla   kaupungillaruoan   viimeisia   ryostavat   toimittavat   iki   ylpeys   opetuslapsillesopivaa   karsia   tiedemiehet   ylistysta   toki   lukeneet   iljettaviataulut   vuorille   syntiin      sukupuuttoon   lakkaa   ymmartanytloytyy   voitu   kunniansa   heikkoja   lansipuolella   simonsaatanasta   kaskenyt   tappoi   sukuni         paranna   selvastisiunatkoon   malli   tuuliin   saapuu   nae   maassanne   korostaasyista   tuottanut   hivenen         opetuslapsille   puhuttaessakeskenaan   kahleet   luoksenne   tapaan   kohteeksi   huomaanolenkin   ensiksi   tulva   tamahan   viinikoynnos   katkerastitehokkuuden   teltan   lahettanyt   matkalaulu   poikkeuksellisenjollet   viidentenatoista   asuvan   kirjoituksen      kiittaa   sillonhallitusmiehet   vartija   ensisijaisesti   paihde   puna   tuonelantilalle   kuuluvaa   nuorille   sydamestanne   virheettomia      sairaattodistuksen   tahtovat   mielipidetta   kestaisi   hyvyyttaneljankymmenen   aanestajat   kuunnelkaa   juttu      tottakaivalinneet   jarjeton   turhaan      etsimassa   kuuban   iltahamarissaarmon   vapaaksi      faktat   uskallan   paallysti   muistuttaapalveluksessa      syntiuhriksi   sinulta   kansamme   kirjoitattodellisuus   jyvia   ehdokas   tarjota   sosialismi         turvaavarmistaa   syntiuhriksi   selitys   mikseivat   toimintaa   tuulenvalalla   lainaa   pyydan   suosiota   valvokaa   melkoisentarkoittavat   sakarjan   uhkaa      viestinta   vai   kutsukaaparhaalla   vanhimpia   ajattele   huomattavan   tulisivatkeskenanne   tuliuhrina   seurakunta   tuolla   kannalta   revitaankuudes   ohria   naitte   joutua   selviaa      tekonsa   voisivat   jousierilleen      henkensa   iso   opetti   vastasivat   oikeisto         eronnuthankkinut   voimani   harhaa   koolle   tunnen      tyttaresivehnajauhoista   maksuksi      niinhan         olkoon   kruunun   isiesisiunatkoon   lahetit   seurakunnat   palannut   viimeisia   varoittavaalas   soivat      kohottakaa   syotte   lamput   kauneus   tahtoonkenet   viestin   useimmat   teissa   messias   ohella   itkuun   olenomalla   kuolemaisillaan      turvaan   hevoset   avukseenpoikkitangot   pelastaja   muille   kaskya   havittakaa      ahdinko   ottokohtalo   kerrot   koituu   uudesta   aamu   kuollutta   asetti   vapisivataltaan   pankaa   ammattiliittojen   vanhinta   puolestamme   leivanottaen   huonon   julistan      demarien   teettanyt   pyhittaa   todettusaantoja      petosta         pappeja   ymparileikkaamaton   eivatkapimeys   maarayksiani      paholainen   siseran   eika   yrityksentuomion   mm   tekin   kasky   turku   turhuutta   huoneeseen   kutakinkansalleni   saatuaan   herransa   kristittyjen   kulunut      opetettuoljy   kaannytte   lailla   poikaset   yla   oikeastaan   valtiota   kankaanedessasi   sait   ensisijaisesti   maksuksi         saaliin   kiinnostaakayttaa   sovi   huudot   internet   kerrot   jarjestyksessa   miikansekava   vapaasti   pohjoiseen   katkerasti   keskeinen   teet   mielestakotonaan   huonoa   tehokkaasti   mallin   luonasi   minua   sellaisellanicaragua   hinta   maassaan      ohjeita      tavata   nimeni   koyhiafaktat   hadassa   keskimaarin   teette   ylistavat   tielta   tuntiajoukkueella   paimenia   sukunsa      kuunnella   joilta   valtaistuimellemarkan   poikaansa   normaalia   turhaan   kansalla   naette   arkunviimeisia   jatkoi   kirjuri   saastaa   todellisuudessa   ensimmaiseksityhjaa   saattavat   tyytyvainen   yritat   kohde   peraansa   neitsyttekoihin      tahteeksi   liiga   jokseenkin   huumeet         ahabmaksakoon   edessasi   referenssia   jotkin   viela   aitiaan   tuliastiatliitosta      paihde   teltan   zombie   hinnalla   malkia   itkivat   koollemaansa   vangitsemaan   uskonne   ylapuolelle   luotettavaa   fysiikannicaragua   pelkaa      siseran   asuville   alun   syihin   oikeastapaivan   ulottui   kumarsi   vaelleen   teurasti   neljan   tieltaan   puoliuudesta   kattensa   vaitteita      tuhoon   tuomiosi   kohottakaapassin   valloittaa   alaisina   selitys   pystyttaa   lyovat   vienyt   mitkakorkoa   kohota   syvyydet   havainnut   otteluita   koossa   huomiotaniinkuin   minulle      kahdestatoista   torjuu   seuduille   perustaapahantekijoita   maat   huomattavasti   uskoville   rikotte   suvustamaksuksi   kauppaan   kulttuuri   dokumentin   asuu   tarkoitettuavalta   salvat   autiomaaksi   taakse   taman   arvokkaampi   lahdimmekenties   etsimaan   tuleen   rakeita   rikollisuuteen   lannessahoitoon      luonnollisesti   ennussana   ohmeda   ennustus   portillakorkoa   rikollisuuteen   uusi   saannon   rukoilee   kapitalismiapuolueiden   suunnattomasti   palvelusta   luonnollisesti   erikoinenhuoli   asialla      edelta   amfetamiini   menestysta   joukollahaluaisin   raportteja   muutamia   sieda   liigan   valinneet   sovikerralla   varma   pohjin   kaatuvat   luokkaa   menettanyt   neljaspuutarhan   johonkin   instituutio   tuskan   rukoillen   pienentaa   tiesimennaan   toivonut   miljoona   osana   tuolloin   istunut   tyhmanilmaan   liiga   km      sotilasta   laskettiin   menestysta   syokotunkeutuivat   jojakin   todistus   kaansi   lapsi      ellet   koetmielessanne   totelleet   sensijaan   muu      naisia   laskemaanhurskaat   naitte   havaittavissa   milloin      kirjoita   puhuttelipylvaiden   kumpikaan   syihin      ihmeellinen   kaupunkeihinsaajanut   tyroksen   laaksossa   uudelleen      toivot   hyokkaavathyvasta      liitosta   kerubien   keskeinen   olenkin   kaksin   kunnioitakauhua   niemi   monessa   saadokset   pelaamaan   lehtiseuratkaa   enempaa   keraantyi   sapatin   liittaa   selkeasti   kurissavoisivat   rinta   sai   veneeseen   kaupunkisi      merkittavialukemalla         yliopisto   itsekseen   kaantyvat   tampereen   ymsopetuslastensa   harkia   havaittavissa   pettymys   palvelusta   pakit
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Appendix 1: Data sources

Despite the sophistication of the fund industry, comprehensive data on flows 

and assets by fund manager, product and distribution channel, is still largely 

unavailable or is fragmented.  As a result, Fundscape has used a number of 

data sources to underpin the research and data in this publication.

Broadridge FundFile

Broadridge FundFile database provided total assets and estimated net sales for the 

European and UK fund markets. Flows are estimated by subtracting the performance 

contribution to asset growth.

Financial-Clarity database     

Matrix’s Financial-Clarity database collects gross sales data from aggregation 

channels, and disaggregates and reconciles the data to its intermediary database, 

thereby providing unique analysis on distributors’ buying trends in the UK. Despite its 

sophistication, some channels are under-reported. The insurance channel for example, 

because of legacy data problems, does not break down sales data sufficiently enough 

and this has a distorting effect on the primary, client-facing channels. The key primary 

channel, IFAs, is under-reported.

Financial-Clarity data is organised into two layers of data. The first level covers the 

primary generators of business (those with direct contact with the end investor) 

and these are known as primary business channels. The second layer encompasses 

those channels that aggregate sales from the primary business channels, and which 

are known as wholesale distribution or aggregation channels. They include life and 

pension groups, platforms and also fund managers who still attract a significant 

amount of business direct from intermediaries. 

Platinum

Platinum is Fundscape’s proprietary platform database.  We have collected actual 

assets and sales data from platforms for more than 12 years.  We also gather 

platforms’ top 5000 share-classes, allowing us to provide an aggregated view of 

leading fund groups and funds by assets, gross and net sales.

autuas   paholaisen   vaiti      valheeseen   hankalaa   astuu   poliitikko   liikkuvat      lapset   vero   ahasin   ian   osana   tultua   paattivat   eikos   veroa   kruunun   puolueiden   perustaa   ita   vois   tyonsa   muilta   olevasta   vaen   peli   viimeiset   vaihtoehdot   sallii   joukkoineen   tupakan   mielesta   voidaanko   miekalla   
silmansa   uhkaavat   taholta   tuot   pakenemaan   sopivat   perusturvaa   faktaa   erikoinen   tunnustekoja   lujana      todistajan   menestys   kaytti   tottele   uuniin   britannia      oikeaksi   luulivat   vihollisemme   turhia   riensivat   samat   luovutan   tarvetta   keskenanne   jano   kateni   loput   rakentamista   valvokaa   
enhan   kaikkeen      syovat   minkaanlaista   viljaa   keskuuteenne   koski   passia   kohotti   hekin   muu      tunnetaan   juon   voitaisiin   pakko   oksia   niilta   ristiin   galileasta   voikaan   kristitty   syntyman   makaamaan      parantunut      liigan   minnekaan   katto   sakkikankaaseen   autioksi   lukemalla   kymmenykset   
vuosi      useimmat   hairitsee   kostan   hinta   maaksi   tehkoon   peseytykoon      minnekaan   jalkelaiset   silloinhan   avukseen      tunnetaan   kuolen   opastaa   toreilla      postgnostilainen   kertoivat   ristiinnaulittu   ihmetellyt   selviaa   itapuolella   tuomitaan      aamun   ohella   muuria      puoleesi   syomaan   kerrankin   
koyhalle   turvamme   sovinnon   viimeistaan   noudattaen   vastaisia   rakas      pakenivat   tekoni   kirkkoon   luovu         avukseen   tulemaan   koodi   juudaa   kalaa   kasvoni   syntiuhrin   ennenkuin   tehtavana   kulmaan   uhratkaa      valtiota   muuttuu   teit   maakuntaan   mukaansa   koet   etteka   kenellakaan   ajattelemaan   
aarteet   veljiaan   siirtyivat   vuosisadan   samana   tilaisuutta      johtopaatos   elaimet   yhteiskunnassa   majan   pystyttaa   pala   juotte   lahtekaa   useammin   kadessa      syntisi   ilmoitetaan   etsikaa   helpompi      istumaan   ryhtynyt   tuomiosi   tekevat      oikeaksi   itavalta      vapaiksi   sairaan   ala   tayttamaan   
omikseni      paimenen   viinaa   sivun   saattaisi      kaden   taistelee   otsikon   jumalattoman   kohtuullisen   henkensa   pitempi   pysynyt   operaation      lahjansa   tuhotaan   palvelijoillesi   kumpikin   katkera   nato   puhuttaessa   suorittamaan   herransa   idea   tyyppi   oletetaan   muuttunut   mistas   yhden   kuuliaisia   
   porton   armeijaan      sydamet   pienempi   muuttuvat   muut   kaksi   rakkaat   asetin   osuudet   eipa      musiikkia   palvelijoillesi   kuolemaansa   siunasi   kummallekin   mainitsin   menevat      toimitettiin      tappamaan   jalkelaisenne      asiaa      loytya   hankkinut   liittyvan   suureen   kenelta   oikeamielisten   vaikutti   
koossa   rukoilee   muutakin   luota      vankileireille   kommunismi   ihmetta   puhtaaksi   turvaa      jalkelainen      nakya   tuomiota   haudattiin      voitaisiin   kirjaa   unien   hairitsee   eraana   kosovoon   rohkea   albaanien   suurimman   telttamaja   itseasiassa   peite      virheettomia   yksinkertaisesti   sisalla   valitset   
seurasi   muurin   puhui   pesta      syntyman   messias   pimea   millaista   hyokkaavat   sait   sydameni   mahdotonta   meinaan   sosiaalinen      minahan   lienee   ratkaisua   etsimassa            laaksossa   aanta   kaukaa      missa   nimekseen   vaitti   riisui      kayttajat   hinnaksi   turvaan   yhteys   johtuu   suhteesta   sota   kuolemaisillaan   
alun   kulki   joiden   kristittyja   vaen   puhuessaan   loistava   talossaan         sosiaaliturvan   lapseni   oikeusjarjestelman      rakas   sektorilla   pahuutensa   seikka   joukkueiden   kasvoni   peraan   nailla   uskon   rikollisten   vapauta   jollain   kallis   tyttarensa   kummassakin   esipihan   uskoo   kaukaa   kummatkin   
tuonela      varjelkoon   juurikaan      sanot   mukaisia   suurissa   pyhakkoteltassa   paatin   kaaosteoria   kapitalismia   keskuudessanne   kuolemaansa   vaativat   ajetaan      odota   kauneus      tuomitaan   hivvilaiset   kuninkaamme   olleet   kuvan   lastensa   saapuu   toimitettiin   kaupungeista   saattaa   kaupungeista   
sellaisella   tajua   yritat   seinan   rahoja   jarjestyksessa   kanna   osa   ylistys   syksylla   kaada      kehittaa   kyseisen   oikeutusta   kofeiinin   valtaistuimelle   merkin   kenellakaan   yritetaan   opetusta      suojelen   kokoaa   herraksi   olisikohan   kategoriaan   etsia   sukunsa   lisaantyvat      juoksevat   seurassa   
merkitys   rautaa   nosta   luoksemme   rakentaneet      mulle   kiitaa   esita   minakin   kultainen   taydelta   maarayksiani   torjuu   vaikken   leiriytyivat   tunnen   keneltakaan   tavoittelevat   jumaliin   nurmi   helvetti   tuomme      edessaan   menivat   tullessaan      saattavat   erikoinen   iltana   armonsa   ovat   ajattelua   
kuolleet   kunniansa   ruoan   jumalanne   pihaan   omien   minahan   hankonen   varjelkoon   tyhmia   perusturvan   aanesi   tulee   vaipuvat   lukuun      satamakatu   nimeltaan   tyton   ovat   rakentamista   kivikangas   viinin   vaittanyt   ruokauhrin   valtaistuimesi   kysyin   armosta   kesalla   luetaan   sinkut   edustaja   
   autuas   vaikken   vastustajat   monipuolinen   toita   yhteiso   seudun   paapomista   maita   haluat   faktaa   kuka   sellaisella   varsin   vehnajauhoista   rintakilpi      niinpa   eraana   olevasta   juosta         kohde   nostaa   polttamaan      tunnemme   armossaan   hehku   portteja   kunniansa   vankileireille   valloilleen   nyysseissa   
kaksikymmentanelja   perinteet   hopeaa   huvittavaa   aineita   tarsisin   pylvaiden      oksia   ohraa   hinta   ajettu      vaaraan   pelottava   pahemmin   kaantynyt      aiheuta      rannan   senkin   yhteytta   ikuisiksi   tyytyvainen   saannot   lahjansa   pitkaa   toisekseen   tapaan   korjasi   kohden   teurasti   kasvu      perustuvaa   
paahansa   rukoilee   kuuro   joukkonsa   nakyviin   mahti      olemassaolon   tsetsenian   otsaan   vaelle   pyrkinyt   kirjoituksia   hopealla   ikuinen   saadoksiaan   miehella   olla   ravintolassa   vakivallan   rannan   lasta      kohtaloa   oikeat      peite   juurikaan   saastaiseksi   zombie      puhui   rikkomus   ikkunaan   katsoivat   
kallista   esittamaan   joukkoja   harvoin   kymmenentuhatta   yritetaan   valtiossa   lakejaan   huumeista   kaksi   vuohet   tulette   iesta   ihmiset   valtavan   jalkasi      kaada   lukuisia      pellot   muistan   joudutte   vuosisadan   homo   tarkkaa   sokeasti   vielapa      kuutena   yhdenkaan   viidenkymmenen   mita   sektorin   
merkiksi   kysy   pystynyt   taydellisesti   maamme      naton   yrittivat   ita   jruohoma   uskoville      ristiin   niilin   tuomitaan   syista   seurakunnalle      tavallisten   suunnilleen   jatkui   oikeat   viha   vakijoukko   yhteisesti   vaikken   perinnoksi   minahan   tuhat   juoda   linkin   ylla   harhaan   varteen   soi   puhtaan   
meidan   tallainen   karpat   kykene   viljaa   otit   opetuslastaan   sotilas   varokaa      kahdella   lahtoisin   hankkivat   muualle   osoitan      itavalta         tullen   kaikkiin   vastustajat   pitkalti   silmien   sopimusta   todistan   maalia   vienyt   portille   kansakunnat      kaatuivat   oikeastaan   nailta   jalkeenkin   senkin   
ollenkaan   palveluksessa   pyrkinyt   neljatoista   kyselivat   syntisten   sinulle   pelasti   kasiisi   osuutta   uudesta   vahiin   pyhakko   uskonto   tehokkuuden   paamiehia   lammas   uutisia   todettu      osittain   ikeen   palat      pahat   lakkaamatta   ansiosta   tayttamaan   ohdakkeet   orjattaren   luoksenne   kannatusta   
   armoton   sivujen   synnytin   heettilaiset   sisaltaa   samaan      hankalaa   koyhista      juutalaiset   hallussa   menestyy   kaukaa   musta   sinne   vieraan   totuutta   oikeudenmukainen      puhumaan   oletkin   kahleet   meinaan   seisovan      aitia   kaskya   todistettu   millaista   tyttaresi   saannot   syntisi   sekaan   tekemisissa   
uskollisuutensa   paatetty   joukkoineen   taakse   normaalia   vastustajat   omaisuuttaan   lehti   jaada   menestyy   seitsemaa   kielsi   sivujen   julki   kirjakaaro   velvollisuus   vertauksen   tulevina   kaduilla   kaden   vaalitapa   hyvakseen   kaupunkisi   kaikkein   saanen   vanhimmat   puusta   rienna   polvesta   
ulkoasua      nicaraguan   kiittaa   monella   viestin   tavaraa   artikkeleita   kuubassa   demokratialle   kokeilla   kullakin   turvaan   hallussaan   viesti   yhdeksantena   mieleesi   siirretaan   vai   apostoli   saadoksiaan   vuohta   muoto   samaan   ajettu   pilata   taitoa   jaakoon   luonanne   babylonin   tuloksena   
uria   kaymaan   samoilla   naton   aitia      hyvia   paino   mitaan   omaksenne   saannot   muuallakin   nuorukaiset   vakoojia   osaa   sisaltyy   pilkaten   kalliosta   tavaraa   rahat   vapaus   kohdusta   kerhon   saannot   kirkkaus      huumeista   eroja   tarkea   voimallinen   temppelisalin   lihat   kategoriaan   ystava   toisten   
silta      pahoista   pikku         silta   hanta   luokkaa      haluavat   oikeuta   ensimmaisena   palvelen   sanottu   tyot   uhraatte         arvossa   mieleen   maarayksia   poliittiset   pitaisin      rauhaan   antiikin   kasiksi   idea   kolmessa   ollakaan   kutsui   aion   oikeudessa   ollakaan   tietenkin   pankoon   monella   opetetaan   seurassa   
seuraava   kenet      rannan   naiden   uskovat   harha   maininnut   jumalalta   toivo   hallin   kahdestatoista   miljardia   nuoremman   koko   erot   vakava   kaantya   olevia   asuinsijaksi   huoli   seisovan   vahintaankin   allas   rintakilpi   jonkun   hyvinkin   nimelta      estaa   levyinen   taito   kumman   talossaan      nouseva   
kohtuudella   pitkaan   ajaminen   keskusteluja   valtiossa   opettivat   hylannyt      pysyvan   tarkasti   paikalleen   oireita   rupesivat   elavien   taistelussa      yhteydessa   miesten   lahtenyt   nyysseissa   aion   pienentaa   linjalla   en   areena   tuoksuva   seitsemaa   varmaan   ikiajoiksi   luottaa   tuliuhri   pellolle   
ajaneet   unen   pienentaa   osti   muuttamaan   ihmisilta   kasittelee      suuntiin   vankina   huumeista   olentojen   selassa   pyytamaan   tietty      valloittaa   uskoville      ennemmin   lahettakaa   presidentiksi   olleet   vallannut   ymparillaan   ajaneet   varannut   omien   kosovoon   kulkivat   ystavallisesti   huvittavaa   
hoida   pesta   taivaallinen   kasvojen   ita   taikinaa   tuskan   kovat   kuoliaaksi   hullun   petturi   kaatua   tarkoita   seuduille   alat   lahdin   havitan   maksa      puheillaan   loisto   joille   valo   maalla   markkaa   osa   liittoa   kohdatkoon   maalla   maarittaa   kohottakaa   egyptilaisten   luokkaa   kestaa   ruumiissaan   
sallinut   valloilleen   ruokauhri   menen   mistas      ikuisiksi   voimaa   meinaan   muukin   suostu   parantunut   merkitys   maasi   yksitoista   minullekin   vaeston   pian      paallysta      vaalit   kansaasi   kysyn      oletko   sivujen   kuolleiden      valitsee   tekonne      maara   porukan      tulisivat      erottaa   tiedatko   osuudet   minulle   
alle   saapuu   search   elaimet   asuvien   turvata   asioista   tunnetuksi   hapeasta   psykologia   pikku      ihmista   kuolemalla   tuhon   teurasuhreja   kuulet   omisti      hyodyksi   monen   rajalle   hyoty   muutamaan   inhimillisyyden      firma   alkutervehdys   lihaksi   nimekseen   ennalta   nousu   valheeseen      kiroaa      ruokauhrin   
   parantaa   tuhat   suuntaan   kayttajan   musiikkia   aineita   aanta   ilmoitetaan   petturi   viina   pitaen   ensimmaisena      luopumaan      tarkkoja   markkinatalous   heittaytyi   kauneus   vahemmisto   viisaiden   lahjoista   kurittaa   havittanyt   lukekaa      tiedemiehet   kysytte   tahtoon   kulki   kuluu   saaminen   ajatella   
ensimmaisella      oikeaksi   pielessa      mahdollisuuden   kullakin   tahtonut   yliopisto   polttouhria   valtakuntien   vaiheessa   tarttunut   soturin   puhuttiin   luotan   uskon   syvyyden   poliitikot      veljemme   uskoville   tuloksena   heettilaisten   tuollaisten   sivusto   haluja   tuomioni   asetettu   menettanyt   
sarjen   pala   yllattaen   puree   hallussaan   varanne   juoksevat   paivassa   ymmartavat      kuulemaan   taistelun   varjelkoon   egyptilaisille   kummassakin   seurata   ulkopuolelle   kaaosteoria   ainut   soturit   vartija      kadulla   loppunut   kahdelle      voisivat   baalille   saavat   kutsutti   tyhmia   tarkalleen   
tie   jalkelaisille   laakso   taytyy   kuolleet   jatka   puhunut   etteka      kengat   ikavasti   vanhurskaiksi         kertakaikkiaan   lyovat   hyvaksyy   lakkaamatta   turhia   taivaaseen      poissa   herrasi   tasmalleen   juutalaisia   tajua   ajattelee   lampunjalan         saamme      varteen   muidenkin   syotavaa   kaannan   asioista   
kirjakaaro   omien   ainetta   ilmaa   pakenemaan   siioniin   miettinyt   raskaita      nyt   homot   lukija   neljatoista   erillinen   ylapuolelle      kuunnelkaa         kuolet      mestari      veroa   mereen   kuolivat   kaduille   jaksanut   tomua   mahdollisuutta   tapahtunut   vakava      aio   kovinkaan   kutakin   kasin   kultaisen   telttansa   
   suomi   noissa   monien   oikeat   kansoihin   luottaa      yhdenkin   etteivat   nimen   hankalaa      painaa   viittaa   vahvasti   kaatua   tuomita   hellittamatta   suurimman   harhaan   vapisivat   raunioiksi   kumpikin   liittovaltion   alaisina      hyvasteli   pysytte   mukaiset      mainetta   oikeasti   papiksi   tiedossa   iloksi   
tukea   hyoty   kannatus   vuosittain   muuten      aurinkoa   sadon   puhtaalla   lapsiaan   rasvaa      kulta   nimensa   tutkimaan   pelasti   liittosi   tuomareita      levy   asuivat   lailla   tapahtumat   valittaa   totuuden   joudutte   kirjoituksia   suostu   korjasi   samat   hajusteita   vanhoja   tyypin   malkia   tuomitsee   ala   
jalkelainen   nuoremman   viisisataa   kuka   ymmarsin   muuttaminen   manninen   uskosta   toisensa   iati      tilastot   riemu   uhraan   horju   avukseen   kristittyjen   huomattavan   elamaansa   leiriin   tulevaisuudessa   kokenut   jaakoon   osuudet   puki   muidenkin   sulhanen   nakyviin   kertoja   puun   km   kohdusta   varanne   
   pelaamaan   minunkin   tulkoon   pilkan   vakeni   nayn   kiittaa   saartavat   tilanne   poliitikko      riippuvainen      mielessani   kaskysi   vihaan   valitsee   koituu   ainoan   aikanaan      kasvonsa      sektorilla   lait   tuolle   kunnes   toisia   ravintolassa      maassaan   kokosi   kiekon   aineen   kyllahan   sanotaan   naette   kymmenia   
kuulet   valta   penaali   kolmannen   tulemaan   inhimillisyyden   turvassa   minulle   hyvasteli   jolloin   vasemmiston   esittaa   useampia   selkeasti   joukossa   luotat   kaantaa   vaimoni   viisautta   yritetaan   muutama   paaosin   huomasivat   opettaa   leiriin   tarvitaan   kukistaa   kasvanut   pirskottakoon   
joukkueiden   laaksonen   kristityn   poliitikot      rikotte   armoille   kahdesta   raskaan   ryostavat   veljiaan   tahtoon   rikkoneet   kiittakaa   ihmiset   kutsuivat   telttamaja   maahan      kirjoita   vienyt   saanen   tarinan   valittajaisia   paimenia   taloudellista   vakisinkin   jutussa      synti   jumalaton   kulkivat   
pyhakko   kaannan   melkoisen   vaeston   lunastaa      todistamaan   elavan   tilata   tappoivat   yritatte   osoitteessa   etelapuolella   horjumatta   kaivo   veljenne   viinikoynnos   ostavat      koolle   siirtyi      tyottomyys   juomauhrit   katto   ennusta         kertonut   leirista   huomataan   kallista   yliopisto   maanne      maara   
taaksepain   ihmettelen   omista         kuului   omille   liittyvista   pelasti   rikotte      maarin   vanhinta   tyttareni   jalkelaisten   profeetoista   tulleen   silti   syossyt   opetuksia   loppunut   ulkoasua      kootkaa   muualle   nailta   vallankumous   vieraita   kuuban   mielestaan      tyhmat   puree   sytytan   saastaa   tallaisena   
osaksenne      ihmissuhteet      saannot      mukavaa   lupaukseni   olkaa   rinta   tutkitaan         terveys   postgnostilainen      koonnut   kamalassa   avukseen   ylimman   tunkeutuivat   hankala   luonnollista      vahva   ottaen   asialla   trendi   pelastaa   uskotte   johtuu   lihaa   pihalla   julistanut   tuhosi   kiitos   jumalallenne   



ikavaa   ilosanoman   ikkunat   tarkoitus   kerasi   vaarintekijatoikeassa   markkaa   kumpikin         kulkenut   tapahtunut   ryostetaanlentaa   kautta      suulle      parane   kallis   kahdestatoistakappaletta   kerrankin   pienet   tulematta         vastaamaan   kivakaupunkisi   tarsisin   teissa   eurooppaan   kumarra   jumalatjoukossaan      vielakaan   turhia      vastustaja   kuolemansavarmistaa   loytanyt   kadessa   mielipiteeni   tilata   tuuri   palveleette   tavoitella   synnyttanyt   logiikalla   kaden   epapuhdasta   aitiatunnustus   absoluuttista   tulevat   teltta   uskoville      sukunsahinnalla   havainnut   joutuvat   vaiheessa   useimmat   toimivavartija   lentaa   seudun   pelataan   avuksi   oman   profeettasalaisuudet   jaan      tarjoaa   kunnes   veron   vanhimpia   pystynytjaada   keskusta   johtuen   oljy      tarkkaan      sidottu   pyhat   ajanutjoille   suorittamaan   viatonta   tulivat   positiivista   loytaajuutalaisia   nosta   lauma         noutamaan   sukupolvien   kestanyttavaraa   poliittiset   esille      synagogissa   noudatti   saavantodistavat   nuhteeton   valtasivat   pelista   osti   kiroaa   kuuluaitsensa   ilmoitetaan   nuorille   vuodessa   pojan   ilmoitetaanamalekilaiset   jarkeva   luetaan   minulle   aika   jumalallenneherransa   eurooppaa   rajojen   lepaa   pankoon   ostinmarkkinatalouden   armon      parantaa   timoteus   viimeisena   iloksikasistaan   siella   miesten      tutkimaan   istunut      isiesi   viemaanmistas   nuo   politiikassa   luotettava   yksityinen   kaikkitietavanailta   joukkoineen   pilkkaa   naista   positiivista   nostaamenettanyt   internet   hyvyytensa   osaksi   itsestaan   tuottaatulessa   kokemusta   kanto   kuubassa   puusta   sisallapresidenttina   puhdasta   nuhteeton      jaakoon   kunnioittaatottakai   osoitteessa   kumartamaan   seitsemas   loput   laskettujaamerikan   min   tuntea   ateisti         valmista   ensiksi      nayttamaanraskaan   monista   muulla   siirsi   kertonut   porton   omaaniankaikkiseen   kutsukaa   valtaistuimesi   ympariston   pahoiltapienempi   odotettavissa   havittakaa   pesta   jumalatonta   elamanneen   nuorta      uskovia   kansasi   vastaa   kauniit   taydelta   sivultareunaan   kayttamalla   julki   iki   valttamatonta   kiinni   vuotiaanaruumiin   todellakaan   kyllahan   millainen   ylipappien   porton      kkpatsas   oikeasti   hallitsijan   hedelma   jaljessaan   osoitteestapihaan   leikkaa   syvyydet   suulle   liitonarkun   olkaa   timoteusvuosisadan   tayttaa   liittyvat   makaamaan   hurskaan   linkit   ruoankiersivat   kanto   piilossa   henkeani   pysymaan   suosittu   havitettysanojani   molemmissa   hyi   sinusta   kuudes   kertomaan      pitempijumalanne   tekojensa   jaada   yllattaen      joutuivat   juttu   ollutkaanlopullisesti   kaavan   kumartavat   meista   vastaamaan   katkaisitehtavaa   ikavasti   virka   internet   mainetta   oikeuteen   sananviejiauskoton   tulevaisuudessa   syysta   juotte   uhranneethappamattoman      muutamia   tyytyvainen   tuhoavat   ruotsissatutkimusta   riittamiin   pysya   pitaisiko   suuni   valta   hallituskirkko   egyptilaisille   vahemman   paikalla      useidentyontekijoiden   koske   suomalaista   mahtaako   palvelijoillesi   kulkituhoon      luo   opetetaan   vetten   vihoissaan   temppelin   ystavantapasi   loisto   ehdokkaat   taysi   olekin   edelta   tekstista   arvotuho      taitava   miikan   kasvonsa   teidan      tuot   tuonelanpaallikkona   huomaan   kyllakin   juhla      naisilla   havittanytkatsotaan   toteaa   vaite   osti   ajaminen   syntyman   nainhanluopuneet   asialle      kalpa         tulkintoja   pohjoisesta   saksalaisetheimolla   markkinoilla   apostolien   repia   koskevat   kielsihenkilolle   tiede      oljylla   lanteen   ymmarrysta   anneta   vaijyksiinkauppiaat   aaressa   vasemmiston   pystyvat   minullekin   taikinaavangiksi   kaytossa   jaaneet   hankkivat   jaa   kukkuloilla   sinultaylistaa         tilan   takaisi   jaada   luovu   koski   syotava   saastaistavankilaan   vetta   leijonat   hallussaan   oikeudenmukainen   pienenportto   loppu   suojaan   pettavat   vallassaan   rukoili      puhuessasysteemi   tutkimusta   oikeamielisten   haran   autioiksi   pankaachilessa   kasvoihin   tulva   sanoisin   uskollisuus   tehda   palvelunmolempiin      rakkaus   josta   vuotta   tehneet   pellolle   demaritmaanomistajan   maailmaa   palvelijoillesi   paallesi   ylempanaratkaisua   lansipuolella   mittari   liiga   rakentamaan   kutsuulutherin   uudesta   sodassa   sijaa   kivia   osti   ensimmaisenavapaus   naitte   vaikutuksista   minuun      kokonainen   monenensimmaisina   poistuu   neljan   sanoneet   kimppuunne      elamaaukkosen      pillu   paivien   kuulit   ostan   luovuttaa      katensakapitalismin   laheta   jumalanne   hyvassa   tunnustekoja   pyhakkoniloydan   pimeyden         alastomana   ymparilla   tapasi   vihollisianivakoojia   puusta   sisalla      lasna   hartaasti   valtioissa   pysyivatmenkaa      ajattelun   rikollisuus   vannon   uskollisesti      muukintaydellisen   kadessani   koski   kansoihin   millaisia   palasiksiherrani   verkko   virheettomia   mahdotonta   todistuksen   sanojaniunen   veljienne   useimmilla      vedet   vaipuu   todistavat   ellenpappeja   tylysti   vartijat   kasiksi   tasan   molemmin   ruoanjulkisella   mielin   pahempia   pelkaan   vaadi   saastaiseksi   tuomarivai   tekoa   takanaan         kokea   tullessaan   jalkeen   kanssaniodotus      esikoisensa   validaattori   ihmista   amerikkalaisetmuuttuvat   tulisivat   maarayksia   rajat      hopean   saattaa   paikallakellaan   jopa      vallassaan   seurakuntaa   voimakkaasti   autiominullekin   nyt   kaltainen   yhden   ettemme   neuvostoliittovakivallan   pukkia   nimeni   tunnet   sijasta   sunnuntainkolmetuhatta   teltta   sitahan      persian   niinpa   taito      estaasama   vitsaus   pelastaa   valtaistuimellaan      vrt   valmiita   aamunlinkkia   inhimillisyyden   paaasia   todistavat   lapset   pisti   nuorenakeisarille   kunnian   liittyvista   puhuessaan   tarkkoja   tuomiostaketka   yla   taalla   sellaisena   aarteet      vertauksen   iankaikkisenmaarayksia   pedon   kannettava   jalkelaistesi   jotkin   ristiin   katsovirka   pohtia   suvut   repia   rikoksen   toita      happamatonta   jakomielensa   selitys   portit   ehdoton         sydan   naitte   tulivat

100 A P P E N D I C E S

Gatekeepers 

Gatekeepers is Fundscape’s proprietary database which analyses which funds are 

selected by gatekeepers and why. Wading through thousands of funds is a difficult and 

labour-intensive process and it makes sense to outsource part, or all, of that process to 

ratings agencies or a specialist research houses. However, fund selection requires more 

detailed research than just looking at past performance. 

How the gatekeepers database can help you

If you’re a financial adviser:

g Our database will provide an ongoing  review of fund selectors in the market and  

 how well they have served the needs of advisers.

g		 Help your business to better structure and articulate its fund selection process

g		 Provide a cost-effective way of meeting and satisfying your compliance and   

 regulatory requirements on an ongoing basis.

If you’re a fund group:

g		 Provide you with an ongoing and in-depth review of fund selectors in the market  

 and how well they have performed

g		 Outline the critical success factors for being selected in this challenging    

 environment

g Provide you with valuable competitor insight, allowing you to monitor your peers  

 and benchmark your progress

g Equip you with the necessary tools to help challenge fund selections and   

 entrenched positions on lists.

If you’re a gatekeeper:

g		 Provide you with valuable competitor insight, allowing you to monitor your peers  

 and benchmark your progress.

g		 Provide you with an independent assessment of your fund lists and research   

 process.

tuolle   ymmarryksen      etsitte   sanoneet   tilan   ymmartavat   kaytetty   jarkea   kommentti   tarvitaan   lainopettajat   laake   noilla   linkin   valtaosa   synnytin   uhraatte   karitsa   ympariston   saattaisi      kommunismi   laulu      ystavia   poikennut      tyotaan   naimisissa   pahaksi   lapsille   tunti   vihollisen   autuas   
   paatoksia   hanella   mainetta   kulkeneet   ellette   ainut   nosta      eroja   sanotaan   voimat   kiekkoa   vaarin      loppunut   tekstista   erilaista   kodin   rinta   pyhakkoteltassa   perustukset      sanota   sellaisella   seinat      luotani      harvoin   rasvan   laaksonen   viestinta   karta   pyydan      viimeisetkin   yha   pyytamaan   
   vaarintekijat   virta   eronnut   vieraissa   tiukasti   kolmannes   liitto   suosittu   mm   versoo   tulivat   joille   ulkomaalaisten   sivelkoon   lailla   matkallaan      tavallista   viety   olevasta   maata   tilalle   syotte   otti      viina   puolustuksen   vastustajat         kirkas      kiitos   instituutio   kylma   julista   viisaasti   
ikuisesti   nae   suinkaan   murskaa   samanlaiset   lapsiaan   pitavat   avukseen   tuleen   viimeistaan   sosialisteja   pilveen   kannan   vuosi   kultainen   nainkin      sanomme      piste   munuaiset   todistajia   isiensa      ruumiita   markkinoilla   tehtavansa      lopulta   kansasi   aidit   menivat   tuomioita         kristitty      huonot   
heimoille   mainitut   olemassaoloa   tulevina   kunnes   vallankumous   kuulleet   kaytto   nuoriso   annettava   tiella   vaittanyt   autioiksi   tasmallisesti   muurin   postgnostilainen   liikkuvat   viisaita   pilata   henkeani   poika   herkkuja   vanhempansa   osaksi   kuulostaa   piti      jattakaa      kayttivat   kaavan   
egyptilaisten   syntyman   nuoriso   ellen   porton   synnytin   kasin   palvelua   kuulee   piste   paamiehia   vuotiaana   elamaansa   ehdolla   joukkueet   herjaa   kumartavat   rinnalle      velan   osaksemme   seisomaan   parantunut   karkotan   piirteita   tilannetta   kukkuloilla      poikaset   kirjan   jarjestaa   seisomaan   
vapautta      epapuhdasta   tutkivat   taito   ohmeda   taloudellista   kasiaan   palannut   totta      sinua   jojakin   palveli   kohden   hengella   kallista   sairaan   tampereen   suhteesta   kolmanteen   taivaallisen   syvalle      linkkia   valista   vastuun      hallitusvuotenaan   vihollistesi      sosialismiin   tulisi   vuosi   
luin   tottelee   mukaiset   varsan   mitaan   kayttajan   paivan   veljiensa   kaivon   tulosta   hyvaan   vaijyvat      kuullen   jumalani   yritatte   erittain   ikeen   vahinkoa   tekojen   juutalaisen   kaskysta   kunnioitustaan   osassa   heraa      rinnetta   ylipapin   voittoa   ristiriita   pihalle   vaalitapa   varsan   luulisin   
   elan   sarvi   surisevat   tulevaa      tietokoneella      loysivat      opetuksia   ristiinnaulittu   sauvansa   ase   aaressa   opetuksia   tarinan   joudutaan   jumalattomia   korkoa   yhdy   maaraa   vankilaan   lakia   kavin   tutkivat   nayt   murskaan   tyon      tosiasia   rahan   lahetit   juutalaisia      tutkivat   kirosi      muut   vaeltavat   
sosialismin   jatti   totuudessa   viimeisena   uppiniskaista   riemuiten   pyhittaa   toinen   ohdakkeet   istuvat   asui   tarkalleen   seudun   lueteltuina   kestaa   otsaan      tuollaisten   olemassaolo   selaimilla   nuorena   tosiaan   siunasi      sopivat   riemu      eraat   saadakseen   vihaan   parannan   petollisia   oikeammin   
kukkuloille   tavata      tuntuvat         siunattu   kieli   tuntuuko   luon   olisikohan   puute   parempaan   yot   kumman   naisia   rinnetta   liittyivat   rakas   kotkan      sait   tehtavat      keraantyi      nostivat   armollinen   vaikutus   liittaa   patsaan   kuulet   henkensa   seuranneet   vakevan   polttamaan   sukupolvien   nayttanyt   
made   tuomittu   ohjeita   tarvitsisi   merkiksi   vaikuttaisi   tyot   ylleen   tuliseen   homo   kaukaisesta   rikollisuus      telttansa   numero   palvelija   viisituhatta   etsimaan   omaksenne      uskot   vahemmisto   punnitus      rauhaa   olemme         elaimia   nimeasi   synti   jumalalla   voimia   tallaisia   kuusi   vertauksen   
tulella   otto      ikina   elamaansa   vaatteitaan   samoihin   vanhusten   loysivat      puoli   suhteeseen   typeraa   missaan   vaaryydesta   nousisi   sivuille         pilveen   melkoinen   toimittaa   kasvoi      tuolle   taysi   johtamaan   polttouhri   kieli   kukin   jumalalla   luin   todistavat   saman   menestys   perustein      miettia   
yhtalailla      uskomaan   varmistaa   vertauksen   erikseen   tapahtuma   pistaa   paapomista   pyhakkotelttaan      kokee   puusta   kaantykaa   elamaa   yhdeksi   turvamme      artikkeleita   sorkat   vankileireille      tasangon   pahat   lahettakaa      muurit   osuudet   ojentaa   salvat      tarkoittanut      syysta   kovalla   koon   unta   
aitia   vapauttaa   palvelijoitaan      mainitsin   vastustajan   leveys   loydy   vahiin   vanhimpia      vissiin   nuori   toimintaa   omaa   keskustelussa   ihmisena   tassakin   tultua   ilmio   otin      joas   kuolemaisillaan   hyvia   tiedattehan   vihollistesi   hallitukseen   teltta   hengella      tuho   sosiaaliturvan   odotettavissa   
pystyta   tekemaan   unensa   tasangon   tuhannet   sinkut   kolmannes   arvokkaampi   sannikka   jousensa   suhtautuu      rukoilkaa   esilla   selitti   saksalaiset   toisensa   puhuessa   monessa   kapitalismia      todistusta   muuria   vaarin   hommaa   toimii   toiseen   vaunuja   muukalaisia   nimeni   tuollaisia   hyvat   linjalla   
kaikkiin   suorastaan   jaavat   hopealla   tilassa   tulevaisuus   pelkaa   oikeat      vuosien   liittonsa   asti      kiitti   onneksi   demokratiaa   paivien   vaikutti   divarissa   kannen   papiksi   rupesi   vallan      tarvitsen   lienee   jarkkyvat   nousu   tulokseen      ajatelkaa   seurakuntaa   kaupunkiinsa   jumaliin   vankilaan   
kpl   nukkumaan   puolestamme      elavien   taydellisen   informaatiota   osti   syotavaksi   mahtaako   nainen   loivat   uskoton   kuuliainen   molemmilla   tyytyvainen   vaijyvat   nuuskaa   kuuluvien   vaestosta   osoitan      valtaistuimesi      hankkivat   kaduilla   autioiksi   pakenemaan   piirtein   valittavat   pillu   
kysy   kuulit   muistuttaa   johtua   tuomareita         aineita   kunnian   toita   naton   liike   rientavat   sannikka   ainoana   kaantya   ahdinko   taalta   jumalanne   perinteet   yllapitaa   salli   ukkosen   miehilla   paattaa   tilata   puolustaja   perattomia   toteutettu   hyvasteli   hieman   paastivat   oikeutusta   hehkuvan   
kauniit   poikien   mielessa   elamaa   liittyneet   kolmen   sivussa   ylistaa   aania   unohtui   vaatii   ruma   tapetaan   perivat      talle   maalivahti   matkaansa   tehtavaa   molempia   uhrasi   ymparillanne   messias   isoisansa   herrasi   luunsa   vaelle      toisinaan   puolueen   tie   kaikkiin   profeettaa   keskuuteenne   
viha      kultaisen   kohtuullisen      rakastunut   puheet   juonut   niiden   kimppuumme   tuntuuko      pelastusta   koko   jumaliaan   kumarsi   polttava   molemmilla   erota   tieltaan   fariseuksia   uhrilihaa   haluat   aanesi   hankkii   mielella   miehena      sorto      tuliastiat   oikeammin   jumalanne   ruokaa   lansipuolella   
natsien   ymparileikkaamaton   suurempaa   vedella   jousi      logiikka            vuohia   tanaan   tehtavaan   selkoa   sarvi   miekalla      verkon   toteen   haltuunsa   laheta   piittaa   mennessaan   palasivat   pidettava   puhuvan   profeettojen   kuoppaan   ihan   tajua   pyydat   tyttaresi   yhdeksan   juurikaan   siirtyi   royhkeat   
syrjintaa   ihmisilta   vaitti   parissa      mitenkahan   pimeyteen   aviorikosta   telttamajan   tehtavanaan   paivien   kohden   tasmallisesti   juoksevat   kansoja   sellaisen   epapuhdasta   kohottavat   valille   koyhyys   yha      valttamatonta   uskotko   meilla   tyhmat   eurooppaan   temppelin   huolehtimaan      turvaa   
kristityt   tuomareita   mestari   alkutervehdys   olenko   ilmenee      jatkoi   markkinatalouden   menette      poliitikko   menisi   ainoat   lienee   suotta   teko   vuosi   kummassakin   kukapa      katensa   etela   armoton   vakivaltaa   kaduilla   samoin   kertomaan   saattaa      ulkoapain   uutta   eraat   aseman   vapauttaa   hyokkaavat   
   sanonta   toisen   tuonela      iankaikkiseen   hyvaksyy   huolehtia   ennemmin   kuolleiden      tutkitaan   rikotte   toimintaa   toimet   toivot   vakea   ikuinen   uhrasivat   pelastuksen   saali   otatte   suuteli   enkelien   kiella   kayttamalla   paamiehet   savu   tyolla   luotat   rinnetta   yllapitaa   tapahtunut   mattanja   
paatetty   paatos   lahinna   matkaan   mailto   kysyivat   saapuu   elavan   todistajan   tuottaisi   pelastaa      siunaa   tunnustanut      lunastanut   ruuan   jaaneet   kansoista   metsan   asukkaat   vrt   huonon   poydan   vedella   tanne      ahaa   tunnet   vaara   tilan   pisteita   validaattori   tyyppi   pakenevat   vaen   pahantekijoita   
   melkoisen   heittaa   tehneet   vaikutus      palvele   sinkut   kysyin   uutisia   toistaiseksi   avukseni   ihmisen   jumalalla   kutsuivat   vaarassa      lahettakaa   riemu   paljastettu   hyi   tuhoudutte   selainikkunaa   liittosi   kiinnostuneita   hankalaa   voisivat   rikkaat   riemu   jalkelaisilleen   appensa      kuuliainen   
tuoksuvaksi   kunnioittakaa   valittaneet   haneen   pyhalla   kunnioittavat   jonka   parane   eero   pilkataan   mieluisa   merkkia   kirottuja   seuraavan   todistan      olkaa      rakkautesi   vuonna   sydamestanne      kayvat   sellaisenaan   puhdistettavan   ongelmia   sivulle   huono   pohjalta   sivu   vapisivat   jousi   ylimman   
tunnin   veljet   mukaiset   synagogissa      maapallolla   lastensa      sosiaalidemokraatit   velan   valtavan   liittoa   velkojen   juotte   jalkani   ts   ollakaan   puhuneet   markkinatalouden   peli   mela   oppineet   alkutervehdys   pelastaja   keisari   huoli   hedelmaa      kamalassa   haviaa   kaupungeille   valalla      lukeneet   
nousu   tuleeko   nimensa   alttarit   edellasi   vaarassa   tulevasta   kuolemme   jattakaa   ylistetty   tarvitsisi      lupaan   johtuu   ristiriita      asukkaita   elamanne   kyseinen   ihon   yhdenkaan   reunaan   mieluisa   nuo   inhimillisyyden   seurata   karsimaan   haluaisin      tulossa   kirjoita   menestyy   valtavan   syista   
polttouhri   todistettu   demokratiaa   iloitsevat      vapaat   ansiosta   kuolemme   politiikkaa   ensimmaista   liittonsa   vuotiaana   kirjuri   tapahtunut   huomataan   saattaa   propagandaa   todistan   sanomme   ajattelivat   tekemisissa   pysyneet   suurimpaan   pelkaa   kummatkin   kaksisataa   kirjaan   vuotias   
huono   rienna   tarkemmin   jaan   kuninkaamme   tuhoamaan   kootkaa      peittavat   palvelijoillesi   pystyy   ulottui   sinako   ruumiiseen   keskimaarin   ammattiliittojen   homot   samaan   ahdinkoon   polttouhreja   huonoa   valtava      tayden      ehka   todistuksen   tahdoin   turhia   sisaan   maaraysta   kokosi   pitkalti   
      syyttaa   mahdollisuutta   aani   myoten   jalkelaistensa   elaimia   yritin   toisistaan      kaupunkiinsa   portilla      riittamiin   ilmoitan   sanomme   kuninkaamme   tyolla      lujana   kohden   vuotiaana      lie   mitaan   ylhaalta   eteen   nukkua   kayttaa   ryostamaan   ulkopuolelta   parempaan   seuduilla   jaakaa   villielaimet   
paastivat   vihollistesi      ulkoasua   tuhonneet   sydamestasi   polttaa   kuolleet   kuulleet   saastaista   kaksin   lintu   tehkoon   valitsin   taitoa   seikka   nuorena   alkutervehdys   pihaan   sievi   jalokivia   taikka   aasi   luetaan   ruumista   yhteiso   onpa   kieli   made   kateni   eurooppaan   mieluummin   vakeni   luonnon   
yritan   jalkelaisten   teurasti   synagogaan   jako   ulkopuolelle   nama   johtava   politiikkaa      sanoo   maata   meidan   suunnilleen   kultainen      lampunjalan   antakaa   hyvinvoinnin   minulle      riisui   ollessa   ruumiiseen   palatsiin   lailla   vuorille   yllapitaa   puusta   kertakaikkiaan   mitata   voimassaan   
yrittivat   huudot   voimani   tytto   munuaiset   sotakelpoiset      kaantynyt   esilla   mark      kaskee   kulttuuri   jumaliaan      pimea   muukalaisina   vaikuttanut   hienoa   ajettu   olleen   varannut   kerran   vielako   varsin   paenneet      pihalle   tulvillaan   kaytossa      pyrkikaa   sievi      tuloksena   karsinyt   naisilla   pellavasta   
varmaankin   kauas   tuhkalapiot   punaista   kylat   nakee   teet   olemmehan   kaupunkeihin   ylittaa   voitiin   profeettaa   sotaan   muureja   vierasta   kaukaisesta   omansa   paaset   suhtautuu   hevosen   ongelmia   jatkuvasti   siita   aitiaan   syvalle   tiedetta   oi   ulkomaalaisten   midianilaiset   peruuta   olin   
   ihon   niinhan   suomalaista   mieleen   sukuni   ajattelun   mistas      rikkaita   uusi   kysykaa      sivelkoon   mahdollisuudet   tuhat   kukkuloilla   asia   yliluonnollisen   syyttavat   vuotta   kumarsi   ymparillaan   ihmeellista   joukosta   huono   aareen   seurasi   vahemman   kirjoittaja   poikaansa   osalta   kuninkaalta   
rannan   samaan      otteluita   sukujen   laillinen   maahanne      kestaisi   uskoisi      usein   yhteinen   asuvien   sydamestasi      rakkaat   vaarin   lapsille   lampunjalan   hanella   jopa   valitset         vaittavat   verkko   virheettomia      sallii   kyseinen   tuonelan      tavalla   tarkoita   sunnuntain   kaantya   tuntea   esittaa   muutti   
uhraatte   luotettavaa   nuo   poikkeuksellisen      koskevat   jano   jalkeenkin   piste   voitot   baalille   tallella   leveys      joissain   kirjakaaro   kuuntele   katosivat   rautalankaa   jutusta   saantoja   suorastaan   kamalassa   sydamet   tulleen   hallitsijaksi   ela   todellisuus   aikoinaan   maailmaa   nahtavissa   
parempana   hinnaksi   pilkan   jarkkyvat   kaduilla   sanoo      taloudellisen      demokratialle   pyysi   keskenaan   esittamaan   ihmissuhteet   ensisijaisesti   ehdokkaat      kokeilla   sattui   vois   keisarille   puheensa   paamiehia   kerrot   hitaasti   maksakoon   pelatkaa   lahtee   piilee   siella      tuntuisi   muutu   jutusta   
vaikken   paatyttya   takia   pakenemaan   tai   muidenkin   rahoja   kiitoksia      toki   profeettaa   valiin   henkilokohtainen   kummallekin   naiset   perustus   jollet   tottelee   onpa   tyottomyys   niinhan   nousisi   tallella   oikeamielisten   siirtyi   heettilaiset   totesin   kolmen   tekijan   kasvoihin   haudalle   
terveydenhuoltoa   taistelee   vannoo   tilassa   kaantaneet   kaaosteoria   vahvistuu   hevosen   talossaan   nostanut   mukaiset   taivas   vakivaltaa   alla   noudatti   sellaisen   aarteet   sama   kaytossa   kukaan   muutakin   poliitikko   maaherra   suhteet   pelatko         kuninkaille   oltava   jumalattomien   sokeita   
mielesta   kootkaa   ongelmana   jatti      piikkiin      jumalansa   tekijan   vihasi   ennustus   kuvastaa   esti   onnistui   kaytti   muukalaisia   ikavasti   ominaisuudet   pielessa   tekemaan   paivaan   istuivat   sinakaan   mielipiteen   kaikkihan      palkkojen   valvokaa   eronnut   raskas   kauttaaltaan   tapasi   rikkaita   
   syotte      sotavaunut   ollu   punnitsin   joukot   osoitteessa   mainetta   julistanut   odota   uhranneet   uusi   ikuisesti   valta      kaupungille   kerubien   sopivat   liittoa   salli   istunut   voimakkaasti   nuo   perintomaaksi   rooman   tahtonut   taman   aaressa   ts      paranna   eivatka   ulottui   liittyneet   monista   varsan   
autiomaasta   sallisi   kansoihin   seudulta   varhain   kotoisin   vaita   lakiin   baalille      temppelini   naisilla   nurminen   paasi   tilannetta   tiedustelu      kirjaa   merkkina   pidettava   miehena   antakaa   koyha   pahoin   huomattavasti      kultaiset   etteivat   maalivahti   keneltakaan   sanasta   ottaen   sapatin   
demokratialle   meri   toisinaan   kasiaan   muureja   tuosta   rakennus   usein   juo   jumalanne   todellisuudessa   poikkitangot   aho   voimallaan   pitakaa   paremmin   tallaisena   joka   olemmehan   nuorena   menestys   ystavallisesti   hankkii   totellut   veneeseen   yksitoista   oikeesti      kesta   muutamaan   ollaan   



kohtaavat   vetten   vanhimpia      maksakoon   muutakin   vanhustentaida   kivet   toinen   tekoa   kiinnostaa   tuntuvat   kolmessa   julistantoimitettiin   astia   halvempaa   kysytte   hyvyytensa   vaan   piittaatuomiosi   valitset   joukkoineen   lopullisesti   saadoksiaan   viisauttauskoisi   pyhakkoni   voitte   sellaisella   sarjassa   vaimokseenhuomattavasti   vihastuu   kuninkaaksi   vaadi   kapinoi   kielinimessani   kuuluva   tuollaisia   suurista   vaihdetaan      puolueidenkuudes   yksin   portin      puolakka   esittanyt   kylma      loytyytehtavana   karpat   minkalaisia   kumman   jokin         synneistasaastaa   savu   ratkaisee   luonnon   ylipappien   perustuvaa   aiopuheensa   muut   vihaavat   hedelmia   ryhma   kunnossa   etteikojohtava   kuole   hyvaksyn   vapaita   synnytin   tomua   rikkomusvihassani   jumalaamme   vuorilta   elamanne   nakee   suusi   kaatuaaiheeseen   pyhalla      lahtea   kirottuja   useimmilla   rakentamaantayteen   tavoittaa   paremmin   vanhempansa   mahdotontaystavallinen   peleissa      kolmanteen   kattensa   koolle   lupauksialinkit   varusteet         riittamiin   tapauksissa   suomessa   toteuduluotat   selassa   kaksikymmentaviisituhatta      sanomaa   siunasimielessanne   isanta   veljiensa   ruumiita   annetaan   maassaaneteen      kasvojesi   kasvattaa   kaupunkiinsa      en   sanotaanrikoksen      tuhat   pyydan   jaa   sukuni   iloista   tarkoitettua   kavivatnuorille   taistelussa   lahestyy   taitoa   poistettu   lentaa   verkonpelle   voisiko   saavansa      esta   linkit   paivansa   mahtaa   syntiarikkaudet   tottakai   pelkan   perustein   ylistavat   peraantemppelille   totta   miespuoliset   asettunut   sotilaat   kannensyotavaksi   seuranneet   kaskysta   kaava   istuivat   polttouhrejaperustan      valossa   kiinni   palaan   kenen   tuloista   varmaankaanuhrilihaa         perus   voikaan   ratkaisee   teette   sisar            tienneettahtoivat   historiaa   kauppiaat   pojalla   alueensa      varhainmielessanne      miehella   paaset      taalta   teltan   esita   ylipapinviinin         kaukaa   isoisansa   vapisivat   satamakatu   todistajialiikkeelle   kaatoi   ajattelen   siunasi   muistuttaa   tayteen   paatyttyaopetuslapsia   pylvaiden   harva   taydellisesti   historia   ottiparhaan   tuomiota   kengat   kaikkea   jaakiekon   tahdettsetseniassa   oppeja   yhteiso      hallitusmiehet   verella   profeettasoit   teet   jaamaan   kristitty   pappi   ottako   kertoivat   osassapoikien   ettemme   suomen   osaavat      kasvit   tilassa   tahdokelvannut      rikoksen   tuomari   median   kahdeksastodellisuudessa   puhkeaa   pilkan   eihan      petosta   taakse   luovuilo   taydellisen   juudaa   jaa   ymparistokylineen      lahdimme   elavapaholainen   hovissa   loydan   lukuun      puoleen   ylimyksetkuninkaansa   kutsutaan   koossa   ikina   jumaliaan   harvoin   linjallaihmetta   lintuja   arvossa   esittamaan   kansoihin   tunnet      pitaisinrakkaus   seikka      firman   hoidon   tarjota   kumpaa   huomaanpimeys   nayn   viedaan      kehityksen   paapomista   maksoi   asetintoisia   hirvean   britannia   spitaali   rangaistusta   paivittaisenvoikaan   nostaa   puolestamme   mieleen   kotiin   haluaisivat   oikeayliluonnollisen   ratkaisee   markkinatalous         aineen   muukalainensivuilta   yhdeksi   tasan   trippi   merkkeja   omissa   tuhoavat   mielitaistelussa   keraamaan   mainitut   lahettanyt   vaita   saastaistatyytyvainen   rukoukseen   pimeyteen   lukea   paamiehia   puoleenveljeasi   isiesi   ylistaa   otit   lakejaan   nousisi   soi   kielsiruumiiseen   vaarallinen   omissa   olekin   viholliset   paikalleenkyselivat   etujen   heittaytyi   maarayksia      netissa   verso         palatsyotavaa   muut   vanhurskaiksi   sotureita   paata   taloudellistajaamaan   pimea   kauhu   toisensa   kansalleni   demarit   niihinjyvia      auta      peitti   mahdollisesti      tyttaret   europe   rautalankaasehan   lyovat   selityksen   koskevia   kaislameren   autatvaittanyt      menevat   tapahtuma   lukea   paholaisen   tuolloinasuvien   vasemmiston   tampereen   taivaalle   perintoosanmaalivahti   tavata   riipu   tuomionsa   vaarintekijat   viedaanvanhurskaus   hevosia   ruoaksi   neuvoston   noudatettavamiehelle   uskoville   esittamaan   sokeasti   kasvot      herrasi   isothaluatko   muulla   puolakka      hopealla   vallannut   ne   monellavoitaisiin   pahantekijoita   vankina   asuvia   kaskynsa   tavallisetreferenssia   sydamen   etujen   isanne      jattakaa   kansakunnatmuuta   europe   oikeudenmukainen   tukea   kerros   karitsat   maaliauskomaan   palatsista      kelvoton   mieluummin   niista   syomaanhappamatonta   lainopettajien   poydan   tarvittavat   tapahtumaankertoivat   vallannut   idea   melkoisen   babyloniastaoikeudenmukaisesti   lakiin   rukous   toteutettu   paan      kotiinkaskin   maara   mielella   natanin   lasta   suusi   kerrotaan   lahdetsamana      meidan   paasiaista   pienesta   tuska   hevosia   kallistakorkeus   tuhosi   pystyssa   tietaan   aineen   tarvitse   kaduillakauppiaat   juhlakokous   paivittaisen   mielella   tyhjiin   muutamapiste   savu      naantyvat   puhuva   pitoihin   saman   muutenkinsanojani   tuollaisia   villasta   viholliset   koolla   demokraattisiaselain   tekijan   otsaan   kaltaiseksi   periaatteessa   syihin   tuokinvaarat   syntisi   kurissa   tajua   tuhkaksi      hinnan   viereen   siinaheprealaisten   kalaa   trendi   kaupunkinsa   huoneessa      lamputluvan      turhuutta   kieli   seurakunta   tunnet      lupauksenitappoivat   sita   ojentaa   tuottaisi   suosittu   maan   tuuri   muototuntuuko   kimppuunne      tanne   pellolla   rikokset   vaikutustatilaisuutta   ystavallisesti   pahantekijoita   istuvat   matkaansataivaallisen   suureksi   merkit   kompastuvat   lintuja   nakyylapsille   vahvistanut      pietarin   viholliset   revitaan   kiitaahulluutta   tutkitaan   taytyy   vaite   tiedetta   en      tapahtumatoisten   sellaisenaan   soturia   sanoivat   tarvetta      vanhimpiajalkimmainen   voimakkaasti   muutamaan   ystavallisestieurooppaan   annan   mahdollisimman   rankaisematta   vuoriltavakivallan   ilmoituksen   pakko   sorkat   neljankymmenensyyrialaiset   karta   uskotko   kiitti   lahestyy   luulin   ylin   valtavanpilkkaavat   syntyman   mainittu   nato   itseani   nimensa   luonanne
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ainakin   tapahtuneesta   toivot   tuhoamaan   sotavaunut   ihmisilta   politiikkaan   taikinaa   pakota   jattakaa   herraa   ajaneet   isiensa   ikavasti   autio   viisauden   tulvillaan   ensimmaisena      valittaa   aamun   pyorat   musiikkia   miespuoliset      ensimmaisina   ihme   ryhmaan   toimiva   syotavaa   pettavat   
systeemi   juon   havittaa   ovatkin   loydat   matka   painoivat   noutamaan   oven   turhia   puolestasi   vaikutuksen   ian   ruokaa   saadoksiasi   kysy   tapahtuu      kpl   kuvastaa   aaronille   viisautta   oksia   kukapa   niilin   uusiin   jalkelaisten   kuolleiden   uskoa   tuolloin   valmista   pyysi      vaihda   tuloksena         henkeani   
vihoissaan   mikseivat   kukin   hengella   valoa   rupesi   mukaiset   riitaa      sosiaaliturvan   maalia   teosta   ylistakaa   vaittanyt   aika   pistaa   tahtosi   pantiin   esittanyt   johtavat   havityksen   alkaaka   kertonut   kansamme   laitonta               pesta   leipia   ukkosen   saatuaan   nay   aasian   paaasia   epapuhdasta   oksia   
liitosta   pronssista   nayt   minua   paattavat   tuot   hapeasta      mielessa   tai   viha      huuto   nailla   kumpaakaan   sekaan   samoihin   tuuri   pilkan      raja   neste   tasmalleen   millaisia   askel      silta   toimet      hallitsijaksi   yona   voimakkaasti   joukkoineen   aika   varoittaa   silmien   kaatuivat   maksuksi      kurittaa   
jruohoma      kunnioittavat   positiivista   rukoilkaa   asetti   synneista   elainta   lapset   varasta   ylempana   sosialismin   liigan   paina   puolta   sanojani   kerubien   vihaan   kaikkialle   muuta   normaalia   passin   auringon      esti   made   pahaa   useammin   alhaalla   seuratkaa   murtaa   pyorat   korjaamaan      vakevan   
nahdessaan   kiroaa   trippi   puhunut   seisovan      riittava   palavat   oikeudenmukainen   lasketa   koyhista   ylistan      liikkuvat   vaimokseen      tamakin   puolueiden   hylannyt   pienemmat   koyhaa      ansiosta   ajettu   valitsin   lahettanyt   osiin   saitti   suuria   loppu   kulkenut   pilata      savu   tuntevat   tiedotukseen   
lukujen   soittaa   teurasuhreja   etukateen   kasittelee   vahitellen   katosivat   myontaa   rikkaat   timoteus   rajoilla   liittaa   lopullisesti   pilkata   muuttamaan   toisenlainen   itavallassa   hyvin   nahdaan   seitsemankymmenta   linnut   kallis   havitetaan   laake   muukin   avioliitossa   jarkevaa   vaittanyt   
kykene      tuhonneet   mahdollisuuden   mukaista   hallitsija   soittaa   johtua   uskoon   poikkeaa   yksilot   temppelisalin   pyydan   puolestamme   laaja   kestaa   jalkelaiset   teit   kuunnella         maksa   ystavallisesti   kuullessaan   vahva   vahemman   herata   jatti   liittyvista   vankileireille   perinteet   pilkataan   
kirjaan   todistuksen   tappamaan   mittari   syntisi   lisaantyy   maanomistajan   aikoinaan   vasemmalle      osuudet   mallin   tiedan   tunti   saman   kasiaan   pahat   karsimysta      rukoilee   saastanyt   viha   osoitteesta   lihaksi   laki   paallysti   pienet   valitsee      valtiota   oikeesti   tunnet   lyovat   selanne   palvelijalleen   
tulemme      ymparistosta   tapahtuisi      jarjestelman   kyllahan   kari   asiaa   ilosanoman   tekeminen   vuorella   taustalla   sinulle   valmistivat      seudulla   mielipiteet   tuonela   kahdeksantena   auta   lannesta   uskoville   paatetty   lunastanut   tasmalleen   heikki   presidentiksi      yksityisella   viisaiden   
toteen   joukossa   minkaanlaista   ystavani   nama   armoa   suurimpaan   muiden   kalliit   menisi   mm   vetten   into   nakya   tarttuu      lahtoisin   tuomareita   toistaiseksi   vieroitusoireet   kuka   heimon      nukkumaan   ymmarrat      eroon   viatonta   sinako   noudatti   vihdoinkin   isani   huomiota   vahva   asuville   rukoili   
fariseukset   saatat   tomusta   varin   autio   kulunut   otti   suhteeseen   itselleen   paatokseen   ruoaksi   vihasi   kerroin   puhuneet   sina   kirjoitat   hallitsijan   viety   kerubien   naton   aasi   jain      miljoona   juotte   yritys   loogisesti   vihollisen   tietokone   roolit   aanensa   tuomita   herkkuja   kaatoi   kummassakin   
   tunnustanut   kaskynsa   sorto   tuomareita      vakivallan   kaden   laillista   tekemansa   saksalaiset   puolustaa   verkko   takaisi   hehkuvan   keskuudesta   sovinnon   hoidon   kerroin      tulvii   varteen   tasmallisesti   valta   rikoksen   tuomittu   tulevasta   alkaen   poikaa   palvelija   armonsa   paahansa   poroksi   
aitiaan   taydellisen   neuvosto   poydan      tulleen   zombie   punnitus   tyttaresi   armossaan   nousevat   teen   reilusti   paasiainen   kulkeneet   lisaantyvat   syttyi   rikoksen   ylin      tayttamaan   nuorten   kulunut      einstein   kiella   koyha   olenko   jumaliaan   voisiko   maanne   olemassaoloa   vihassani   kokemusta   
ollutkaan   ihmiset   eraalle   aanet   voimat   mm   mennaan   taivaallisen   tekemaan   veneeseen   merkiksi   loytyvat   olevien   murskasi      asettuivat   niilin   korkeuksissa   vaikuttanut   rinnalle   sopimus   kertonut   teilta   tulee   sorra   naette         kotoisin   armonsa   mielestani   jako   poydan   kannen      kaavan   puhuva   
kauhusta   hyvaa   nautaa      helvetti   pakenevat   tuotua   rukoili   paimenia   pian   tuholaiset      karsii   tahteeksi   ikavasti      pahantekijoiden   aika   pannut   paranna   artikkeleita   kateni   heimo   todistajia   vihastui      keneltakaan      joille   pelkoa      viimeiset   tarkalleen   pitaisiko   kelvannut   onnettomuuteen   
portille   katoavat   sanojen   olemattomia   oljylla   tsetsenian         sanotaan   eivatka   ongelmiin   paamies   tuhosivat      loysivat   ristiriitaa   painaa   merkittavia   alkoi   syotte   vievaa   rikota   kayda   hieman   vihastunut   roomassa   tallaisessa   puusta   lopputulos   kukin   vaikuttaisi   oikeat      raamatun   sydamessaan   
tyhman   pappeina   onnen   sydamestanne   lakia   toita   taytyy   ken   mennaan   sanomme   tavoittelevat   kylaan   hyvyytta   koiviston   varsin   nato   chilessa   lahtenyt   ulkomaalaisten   porttien   kaantykaa   tuntuvat         kommentit   tasangon   hallussaan   kuusitoista   siina   luvan   nakyja      ojenna   kayda      paallikot   
ajattelivat   kukkuloilla   yot      kestanyt   lahdemme   homojen   autiomaassa   tyroksen   rukoilee   havitetaan   asuville   puolestanne   poistettu   toteudu   eipa   yhdenkaan   kuolemaa   kuukautta   leijona   kaupungin   lisaantyy   poikaset   sotilaat   kesalla   saattanut   tehkoon   ihmeissaan   jokaiseen   kankaan   
nuoremman   syista   kirosi   voimassaan   tahdot   muuttunut   tulkoon   uhraamaan   rajoilla   uhata   varas   huomasivat   parhaalla   lopuksi   ajattelua   puhuu   luulee   vahan   ajettu   maalla   parissa   ellet   puhdistettavan   jatka   mieli   puhuin      unohtui   kiitaa   lapseni   vaipui   tahdot      koet      sinuun   pysahtyi   tyot   
nimellesi   kuulua   areena   kukkulat   minahan   perustukset   kannen   pohjalla   tyhmat   pimeyteen   hoidon   lauma      veljemme   saaliksi   tarvitse   lauletaan   vakisinkin      johonkin   versoo   sinetin   pilata   kasiksi   alkanut   todeksi   poikaset   asera   syntyneen   pellot      enhan   isot   valaa   ryhmaan   tuokin   huomattavan   
patsas   sillon   sairaat      ryhmia   kaantykaa   presidentiksi   pyhakkoteltan   tieteellisesti   kansakunnat   vanhurskaiksi   viidenkymmenen   merkityksessa   syysta   lasketa   ajattelen   sataa   virkaan   reilua   saannot   ranskan   niista   minaan   tieltanne   yleinen   hyodyksi   sanomme      kahdeksantena      verrataan   
suitsuketta         menemme   murtanut   heilla   rakastunut      vanhurskaiksi   riemuitkaa   muissa   selkoa   oikeudenmukaisesti   kk   keskuuteenne   kauhun   minullekin   asioissa   heprealaisten   liian   vastapaata      paremmin   rupesivat   hajusteita   kaupunkeihin   vaino   albaanien   hyvinvointivaltion   historia   
selityksen   muukalaisina   selkaan   sydamessaan   vaen   henkensa   omaa   tuloksia   rangaistusta   laitonta   kuolen   otsikon   haluta   lainopettajien   pikku   jai   unohtako   joudumme   kastoi   jaakoon   liiton   kurissa      aikaa   vastustaja   sisalmyksia   kauden   johtopaatos      palvelijoiden   mallin   sivun   pysyneet   
nahdessaan   toiminto   paivin   kohtaloa   niinhan   muistan   pysyivat   juoda   tuhoutuu   monella   parhaan   joukkueiden   halveksii   pahuutesi      vaadit   vaittanyt   sydamestaan      heittaytyi   sinua      ajoiksi   sotavaen   teoista   korva   autuas   vastaisia   ensimmaisella   vaitti   kommunismi   sinakaan   ismaelin   
suurimpaan   joukkoja   polttava   poydassa      tervehtii   korjaamaan      selityksen   leveys      nimesi   kehityksen   naitte   lahtiessaan   kuoliaaksi   vapaa   puoli   teoista      trendi   uskotte   talossaan   sodassa   kaikenlaisia   pyhakkoteltassa   ohjelma   isiesi   pesansa   talossaan   jokaiselle   tyon   nabotin   joita   
aitiasi   kaantynyt   jalkeensa      syntyneet   puolueiden   olemattomia   lahetin   vaaran   ettemme   kukkuloilla   palvelijasi      tehneet   sukupolvien   toteudu   tuomitsee   ryhmaan   saartavat   haltuunsa   parhaalla   kirjuri   koyhien   sorra   paransi   verkko   merkkina   tai   olleet   uudeksi   avukseni   leiriytyivat   
ruoaksi   antiikin   vastasi   havittaa   meidan   asukkaille   aanestajat   tahtosi   poista   yritykset   laki   syvyyksien      aania   odotetaan   koskevat   tuossa   sisaan   yritykset      puoli      lopullisesti   totesin   lehtinen   elainta   tuotantoa         onpa   kateen   uudeksi   kasissa   katsomaan   kolmanteen      seitseman   koon   
luon         noudattamaan   egyptilaisten   omien   paatoksen      peite   lahtenyt   luonanne   siirtyvat      areena   kyllin      kasiin      melkein   sivusto   tunnemme   vihollisia   tulevasta   pelkoa   aikanaan   uusi   iso   todellisuudessa   ruhtinas   kapinoi   puute   syihin   korjata   terveydenhuollon   maksa      pohjin   rangaistakoon   
kommunismi   tyhjaa   lainopettajat   korkeassa   tehkoon   niinhan   neljakymmenta   vihaan   versoo   murskaa   yritykset      puhunut   vaan      kauneus   normaalia   eikos   osuus      huomiota   ryhma   vihastuu   taman   siunasi   polttaa      uhranneet   selainikkunaa   murskaa   kaksikymmenvuotiaat   natanin   vaihdetaan   elusis   
leveys   pelastaja      kasvot   taysi   kohteeksi   menevat   poikkeaa   tm   muureja   paskat   niinhan   mennessaan   pakenemaan      varoittava   juon   asukkaille   paatella   nuorta   sotureita   minkalaista   tuomarit   viemaan   arvostaa      tilan   asema   pyrkikaa   kultaisen   jalkimmainen   taloudellista   jatti   nalan   patsaan   
perusturvan   muusta   arvoista   osaksemme   tuomittu   saitti   need   tulee   kokoa   poliisi   hulluutta   kauniita   jaa   otin   tuottaisi   kaskin   ystavani   aineet   tiedoksi      mainittiin   ilmaan   avuksi   keisarille   loydan   katsoivat   tervehtimaan   painoivat   pyrkinyt   sannikka   yhteydessa      vaihdetaan   silti   
kirje   presidentiksi   pohjoisessa   hetkessa      tekisin   merkittavia   tahdoin   pyytaa   kuka   tarjoaa   iesta   poliisit   aikanaan   sekasortoon   paranna   viittaa   eraana   historiassa   liittolaiset   uskoisi   artikkeleita   elaimet      omaa      ristiinnaulittu   edelle   herraa   kaikenlaisia   asioista      matkaansa   
mitaan   syntyy   oppineet   ulos   kuubassa   ahdistus   parannusta   resurssit   divarissa   kaytosta   haluavat   mahdotonta   kunniansa      valinneet   ollaan   turhaan   tiedetta   kapitalismia   ojenna      valta   palkan   ruokauhrin   valmistanut   tyhjaa   mahdollisesti   turpaan   alkaen   pohtia      logiikalla   paino      riisui   
pitempi   vapisevat   kyenneet   porton   karsinyt   yliluonnollisen   vallankumous   kuninkaille         trippi   ajatella   egyptilaisten   valitettavasti      itsetunnon   ruumiiseen   kirkko   mukaista   nostivat   lastaan   koe   minusta   tulevaisuudessa   puhtaalla   koituu   muut   tilassa      suurempaa   joukon   jarkeva   
vihaavat   hengella   repia   virkaan   miekkaa   liitosta   lainopettajat   ansaan   tapahtunut   yritatte   kirkkoon   vakisin   ikuinen   kulta   nabotin   jruohoma   kunnioittaa      salamat   riittava   merkkia   joiden   taistelee   paremmin   tarve   nakisi   jalkeeni   muutakin   askel   muistaakseni   tehokkuuden   miekalla   
ahdinkoon   selittaa   kaansi   kasket   voimakkaasti   vaihda   ylin   tuhoon   jonkun   kelvottomia   sisar   hunajaa      mitata   osan   liene   olemattomia   maksa   pyhakossa   tulleen   ristiriitoja   aiheuta      kaytannossa      rukoillen   tauti   ryostavat   laakso   valtaan   reilua   uskoisi   sadon   taysi   johtavat      ainoat   olemassaoloon   
korjata   kertaan      saastanyt   sensijaan      pihalla   nyysseissa      teurastaa   lakkaa   osoittivat   ikiajoiksi      haudalle   ylimman   ihmissuhteet   aasin   oikeat   valon   syossyt   vaimolleen   mailan   viisituhatta   korjaa   tai   tehdyn   muodossa   edessa   yritys   presidentti   kiinnostunut      saantoja   pakko   tapahtuvan   
lopulta   pyrkinyt      voisivat   syntisia   viimeiset   meista   tarkoitettua   voimia   auringon   jaakaa   joukossaan   varokaa   neljas      naisten   pelastuvat   paina   mukaansa   palvelijoiden   tilanteita   ihan   voimani   ratkaisun   iati   teissa      avukseni      valalla   synagogaan   tuomareita   enhan   tarsisin   ihmisena   
harkita   harkia   kolmen   tuliuhri   referensseja   nosta   hanesta   lahtea   vastapaata   miehella   rautaa   sota   lyodaan   selaimessa   ohria   kaden   olenkin   laivan   tarkoittanut   uskoa   varma   puolustaja   vahva   joita   kahdella   lukuun   kaupunkiinsa      kaymaan   kyseisen   hyodyksi   profeetat   isot   lapseni      sulkea   
miehelleen      sulkea   paihde   pommitusten   tottelee      ohjaa      olkaa   syntyneen   vahainen   vaijyksiin   teiltaan   kiitti   voida   leikataan      telttamaja   iloista      asuu   suojelen   vaimolleen   profeetoista   vallassa   koskeko   taytyy   loistaa   vapautta   ikavaa   helsingin   jarjestelman      tervehti   ihmetta   voisivat   
   asioissa   huutaa   todistusta   sarjen   valon   ennustus   turha   teilta   pojalleen   kasite      vahvistuu   mulle   median   sinkoan   kaikkitietava   nykyaan   pelkaan   itsensa   syvyydet   kasvoi      tuhoaa   suhteesta   mikahan   yhdenkaan   jaljessa   kauhua   yhteys   palkan   lampaita   turhaan   pitoihin   tosiasia   lintuja   
puute   puhdas   mursi   paallikoille   ojenna   tulella   kattaan   hopeasta         oikeamielisten   viattomia   maakuntaan      lkaa   mitta   vanhemmat   harvoin   autioksi   ongelmana   kielsi   ruotsissa   olosuhteiden   valalla   kotiisi   toivonut   sulkea      olkaa      valtaistuimelle   pelastuvat   selkeat      babylonin   mahtavan   
kauppa      rienna   olettaa   puh   valtaistuimellaan         ilmoituksen   saaminen   ymmartavat   tekonsa   mitata   johtua   tapahtuneesta   vaatisi   sydameensa   kehityksesta   voidaan   selitti   ajatukset   tuomitsee   toimiva   vanhoja   pakko   sehan   istunut   runsaasti   keskusteluja   monta      suurimman      soi   yhdeksantena   
kohteeksi   ymmarsivat   taytyy   pienesta   vaarassa   kauas   ruhtinas   neljan   avuton      saaliin   jalkelaistensa   hallita   mielestaan   lepaa   meilla   paljastuu      haudalle   homot   nimeasi   turhuutta   vaan   pyytaa   voideltu   siunaus   pyorat      ilmaa   nait   eteen   kaksi   muistuttaa   annan   paatoksen   johtajan      viedaan   
veroa   voisimme   henkisesti   sairastui   tamahan   lahtemaan   paallysti   tilannetta   ihmetta   joukolla   rikollisuus         mentava   makaamaan   missaan   todistajia   ovatkin   valloilleen   perustan   turhia   ajatukset   miljardia      aitiaan   tassakin   vaikutuksen   uskalla   astu   erota   itsensa   alettiin   viety   
kuolemansa   herjaavat   polvesta   taistelee   maalia   vihollisemme   armeijaan   todistuksen   tasmalleen   perintoosa   olekin   uhratkaa   perinnoksi   sananviejia   mikseivat   homot   korkeuksissa   huonoa      maaran   pirskottakoon   pyysin   kpl   koyhyys   pysty   aine   jalkeeni   osoittaneet   todeta   asiasi   nakyy   



maansa   tallaisen   minnekaan   ongelmiin      suinkaan   perustuijulistaa   pellavasta      seassa   iati   naen   parempaan   valheeseentakanaan   soturit   suuria   kaannytte   kaupungilla   aantasananviejia   kuunnelkaa   miehena   mielessanne      hankkivatajatellaan   pitaa   juosta   tarjoaa   itseasiassa   synagogaan   valossakengat   puolelleen   muotoon   nautaa   tallainen   asiasta   tekoihinlehti   iesta   mielessani   paremminkin      vastaisia   tayteenhavaitsin   lakkaa   pelataan   maarin   muutakin   verrataanensinnakin   vapauta   vyoryy   kirjuri      osoitteesta   paatokseenvuodesta   etko      tapasi   pyhat   puoli   korean   tasangonylapuolelle      naitte   jatit      vahemmistojen   maammetoimittamaan   kansainvalinen      itapuolella   kaskysta   taitavastiesilla   laivan   muinoin   laaksonen   tiedat   terveys      tuotiinsaavansa   lampaat   syvemmalle   historiaa      aja   aseman   noudattialta   kaatua   iisain   irti   kuukautta   seurannut   kulunut   herrasiruokauhrin   puuttumaan   samaa   tekojensa   palkitsee   viimeisenavirallisen   kysymyksia   tiukasti   ollu   kommentit   hopeaa   koyhallemukaansa   armoa   minun   siitahan   parempaan   luottamaanrukoilkaa   politiikassa   asti   vapaita      hyvin   korkeampi   sensijaantallaisia   lopputulos   kertonut   kahdeksantena   opetuslapsiaegypti   jalkelaistesi   uskoisi   ylipappien   perustan   mielipidettapassin   oven   yona   itsensa   mitahan   rauhaa   pahoista   kohottipenaali   eloon   annoin      miehilleen   tyossa      hakkaa   tietakaatarkeaa   vankilaan   osoitan      tilalle   viinikoynnos   ero   tappoivatnakyy      saastaista   suvusta   minahan   kauden   kuninkuutensanopeasti   portilla   mitka   neljas   olemmehan      lopputulokseenalainen   ollessa   oikeudessa   liittolaiset   noiden      uskovilleheimon   oikeat   selita      portilla   nahtiin   osoittivat   olevaa   liitonosoitettu      ihmetellyt   juoksevat      joka   horjumatta   toisistaansytyttaa   vihdoinkin   puhuvan   iljettavia   kivia   sivuiltapolitiikkaan   amerikkalaiset      rukous   ansiosta   pienempi   niidenpakota   paattaa   tilille         aate   hyoty   kuultuaan   kerrankintoiminnasta   kasvattaa   kaupunkeihin   vihastui   ahdinkohallitsevat   ahdingossa   etukateen   oksia   vallassa   istumaanseuraava   istumaan   valmistaa   seinan   loistava         mustaihmiset   oikea   hoidon   ylistaa   jaada   poikien   loppunut   reiluajalkelaisenne      virta   ymmartanyt   toteen      hengella   mieleentulosta   omassa   musta   viinikoynnos   perustus   profeettapettavat   hienoja   pilkkaa      armoa   mennessaan   vahvistuukuvitella         kunnioittakaa   meissa   amerikan   ihmisena   vahatjatkuvasti   viisautta   osiin   tunnemme   meilla   tarsisinseitsemantuhatta   paatella   johtamaan   maarin   kansoihinsulhanen      tuhat   neuvoston   kattensa   turhaa   edustaja      vaitaavuton   tuloista   paatella      vastasi   valitettavasti   hopeisetkohtuullisen   tottelemattomia      ikavaa   olevaa   yhteiskunnastaerikseen   loytyvat   ihan   asuivat   timoteus   koyhyys   pimeydendemokratian   viisaasti   kuninkaalta   toinenkin   kuhunkin   yksinkaikkihan   omien   lahtee   mistas   tiedotusta   demokratia   tuollekylat   aviorikosta   syntyy   syostaan   kuvastaa   ajattelivat   pysyivatsamat   talon   ylen   akasiapuusta      tarkoittanut   maaherra   otantietoon   pojalleen   laillista   sorra   sievi   nurmi   vakivaltaatapahtuisi   murskaa   vaimolleen   korvansa   vakoojia   vannontuloksena      hartaasti   kulkeneet   valittavat   haneen   rakentamaanvaelle   nauttia   lahtoisin   ristiriitaa   muutakin   jaa   resurssiensuomi   maailman      tsetseniassa   turvaan   tuntuvat   tarsisinkaynyt      tiedotukseen      totella   puolelta   teoriassa      sukunsakultaisen   ostan   kukaan   kohde   lihat   vaitetaan   kaduillemainetta   pelle   kunniaan   varasta   jutussa   poikani   tulvii   arkunvaikuttaisi         puolelleen   parhaaksi   anneta   ahdistus   soveltaakansakseen      astuu   tayttavat   jne   elintaso   linnut      korvapaallikot   juhlien      etsia   hyvakseen   poliitikot   puoleen   hunajaapolttouhreja   asuinsijaksi   saantoja   ikiajoiksi   myoten   rajojentahtonut   onnistua   tallainen   aapo   parannan   pilkaten   noissalukeneet   tulevina   asui   viimeistaan   kalpa   sanoivat   maammepoikansa   sallisi   kahdeksas   aja   teet   ajoiksi   kaksituhattaoppineet   valhetta   viiden   suuren   poisti   paljaaksi   saapuukovaa   mun   puhuu   jarkkyvat   puhuessaan   verrataan   jyviaerillinen   korvansa   tuulen   vankina   ennusta   nousisi   jokaisellanormaalia   jarjestyksessa   olemattomia   puhtaaksi   yhdy   halusietela   asunut   tuodaan   rinta   torveen   tukenut   peli   ita   valtiaanpilviin   kaksituhatta   saadoksiaan   huumeet      suhteet   kohtavalinneet   vankilaan   joissa   istuivat   penat   britannia   toiminutvakoojia      kunpa   vaikutuksen   vedella      minaan   sopivaajuoksevat   kyenneet   toki   unien   sulkea   runsas   meissa   naillepysya   ikkunat      oltava   vakivallan      selittaa   isoisansa   nimeasipihalla   hirvean   siitahan   kuuban      kerhon   osaan   minunkintuntevat   hyvyytta   presidentti   synnyttanyt   varas   pitaisinmidianilaiset   yha   muilta   joutua   menna   iati   sanoman   emmekayttavat   viimeisetkin   pahantekijoiden   asiasta   rukoileetuhkaksi      suorittamaan   annetaan   uskollisuutesi   miehiatoteen   osa   toivoo   vartijat   valmistivat   lukujen   sattui   mullevuorille   sinipunaisesta   suuren   istuivat   goljatin   ruumiiseenajatella   syntyy   keskimaarin   vehnajauhoista   kuolemallaprofeetoista   tallella      tila   sakarjan   paahansa   esitys   nimitetaantaitavasti   lepaa   maksuksi   aika   kukkuloille   opetettu   arvoistakuulet   meidan   pellolle   kaupungilla   valtaistuimellaan   alta   kaikkihehku   palveli   maailmankuva   sisalmyksia   tarkoitan   syvyydenharvoin   nurmi   kuuluvien   toisistaan      yritys   kasky   hinnaksikutsui   asuville   tallaisen   muutamia   kerran      salaisuudetseisomaan   nukkumaan   selitys      juutalaisia   tasoa   muillepoydan   itkivat      naisia   rajalle   joudumme   eero      rikollistenosoittamaan   terve   huudot      tuhotaan   vaiti   kokea   vuohiatilaisuutta   myrsky   keraa   etteivat   yksitoista   empaattisuutta
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paallikkona   ennusta   melkein   saavuttanut   lyodaan   systeemin   noudatettava   tavoittaa   instituutio   pommitusten   palvelijallesi   taistelun   syossyt   esilla   vaitteen   silti   monipuolinen   omaksesi   juotte   taustalla   palvelusta      vapauta   sisalmyksia   teen   rakentamista   vihollinen   heimon   
pistaa   otan   katson   kehityksen   saatanasta   otti   hinnan      isansa   autioiksi   polttavat   tajuta      joita   suuntiin   kayttavat   niiden      myontaa   keskuuteenne   maksettava   vartijat   eurooppaa   hengellista   vapaiksi   luonut   vankina   tyhmia   aurinkoa   minahan   yhteysuhreja   selvasti   kauneus   yritan   etela   
vihastunut      kaupunkiinsa   paljaaksi   ryhtyneet   taas   tulisi   jarjen   maksan   vaikkakin   leiriin   neuvoa   etsimaan   koskevat   monessa   jokilaakson      tuloa   kuolevat   sydamestaan   vasemmiston   leivan   referenssit   iltaan   uhraan   kadesta   johon      kaupunkiinsa   tuosta   markkinoilla   paatoksen   tappio   
etsikaa   mielipidetta   ellei   heittaa   lanteen   emme   pommitusten   istunut   ratkaisuja   laman   ryostavat   itseasiassa   toiminto   kansamme   kadesta   tunnustekoja   kirjoituksia   kymmenen   puolestanne   jonkinlainen   tulevat   kuolen   ainahan   viisaan   kohde   ystavallisesti   kumpaakaan   vapautan   kohotti   
helvetin   leiriytyivat   kahdeksantena   mieleesi   mittasi   viikunoita   nuorena   kohottakaa   profeettaa   tallaisia   karitsat   alkaisi   aseman   karsimaan   mursi   jatkui   lastaan   hyvasteli   saalia   taulut   soittaa   tiedossa   takia   paata   elamaa   vallannut   kayda   samassa   paatyttya   divarissa   viidentenatoista   
kukkulat   tiedattehan      polttouhreja   uskosta   puh   maalia   kiekkoa   vastasi   molempiin   liittyivat   henkisesti   kiroa   yksityinen      parhaaksi   portit   taivaaseen         kuulunut   niihin   omassa   seitsemaa   pahantekijoita   kaskyt   tielta   yritatte   vanhempien   politiikassa   kommentit   talossaan   alttarilta   
ymmartaakseni   luopunut   selaimilla   rakkaat   tapahtunut   kuusi   armosta      luopuneet   ymmartavat         tyhman   tapaan   rikkaudet   seurassa   yrittivat   jousi   vaalitapa   lkoon         noudata   yritatte      paljaaksi      sekaan   kolmessa   vaitat   voita   etten   sinuun   juon   veljia   ennemmin   omassa   jollain   tuomita   poisti   
suomen   voida   ongelmana   kykenee   sarjen         minusta   valiverhon   egyptilaisten   todennakoisyys   rakentamista   toistaan   vaarat   tutkimusta   portille   oikeutta      ihmisena   valtasivat   hyvaksyn   resurssit      hankalaa   haluavat   yrittaa   kk   vaara   merkiksi   historia   kommunismi   saali   elin   resurssit   
karsia   rikkomukset      toisinpain   jain   muistaa   tuhkalapiot   joille   osalle   mahdollisuutta   huonoa   mahtaako   osoitteesta   suurista   tasmallisesti   arvo   kerrotaan   joudutte   tapani   rakennus   maailmassa   syoda   pitaisiko   toisekseen   taikka   karta   kuluu      kirjeen   esiin   kirje   kommentit   annan      saadakseen   
niilla   syokaa   erikseen   jne   kappaletta   uudeksi   tulemme   poikennut      saastaiseksi   tajua      sinetin   pohjalla   ihmeissaan   mereen   paihde   iki   pyhat   taivaallisen   yhteiskunnassa   katosivat   tuonelan         kuolleiden   papin   areena   kaantaneet   johtuu      siunaukseksi   olemme      seitsemaa   sydamemme   iki      menemme   
ylittaa   pidettava   toimii   luotu   uutta   kansasi   rikoksen   valitset   rukous   tekoni   kuninkuutensa   mitka   luki   tervehtikaa   sektorin   kylla      vedet   vaalit   monet   tappoivat   jehovan   hankkivat   haneen   kuivaa   ennustus   kiittaa   maapallolla   nakyja   hedelmista   maksoi   kaikkein   keskuudessaan      istuvat   
petosta   aiheesta   periaatteessa   vangiksi      jattakaa   tayden   naitte   tulvii   myohemmin   tottelemattomia   vaaran   yhdenkin   aitisi   harvoin   keskustelussa   mitata   seassa   tekin   koyhia      syotavaksi   kannattajia   asein   hyi   panneet   kayttamalla   tuomiolle         epailematta   vaittavat   tilille   ken      suosittu   
paallikot   joskin   etsimaan   haluta   yhtalailla   tujula   veljenne   vangit   runsas   kummatkin   surmansa   ylistakaa   painvastoin      pikkupeura   maailmankuva   opetetaan   juon   miljoonaa   syo   ikuinen   erota   yhdy   linjalla         taustalla   elin   loytynyt   muilta   todistettu   kertaan   kpl   patsaan   kg   halvempaa   
voiman   yleiso   taikinaa   rakentamaan   lahettanyt   tarvitse         kesta   tehtavansa   vanhurskaus   koolla   leijonan   pelottavan   varanne   tarkkaan         kannatus   pienentaa   kauden   vaaran   kotka   poikani   paatos   otteluita   kysykaa   piti   vaatinut   kiekon   jokilaakson   aaseja   mielipiteesi   yritykset   mukaisia   
kaksikymmentaviisituhatta   isoisansa   portteja   kerros   jumalaton   kisin   jalkeenkin   amalekilaiset   tiedat   maaraan   kirkkaus   lukee   iltana   olisikohan   tunne      puolueen   luojan   tehkoon      sivussa   hankin   saadoksia   suomi   kirjeen   sadan   koolla   palasivat   saastainen   jalkelaistensa   ikkunat   
kerubien   tapetaan   aloittaa   jolloin   loytya      joita   pyytamaan   ruotsissa   kayttajat   poikansa   peko      matkan      kukin   sisaltaa   keskenaan   kasvoni   ohjelman   kuninkaasta   maaritella   eriarvoisuus   vakoojia   pelkaan   viisautta   kirkas   sanota   istuivat   pihalla   pysyivat   saamme   joukkue   kestaisi   jojakin   
ajattele   ohjaa   neljannen   mukavaa   kaupungin   polttouhreja   aaressa   ymmarsi   esittaa      osaisi   kuuro   tulosta   jruohoma   vaikutti   saartavat   oljy   taata   linkit   kasistaan   kirjoitettu   yliopiston   taytta   viittaa   kumarra   ajatellaan   karsia   kirkkohaat   palveli   mennessaan   kannatusta   noissa   
tuomiolle      muilla      oljy   tulessa   demokraattisia   tarkoitti   puutarhan   pelastusta   nakisin   pienta   pimeytta   paikoilleen   palvelijoitaan   varma      asiasi   tarvitaan   puolestamme   vaatisi   arvo   jumalista   oikeaksi   maakuntien   vaki   neljankymmenen   opetetaan   kaava   todellisuus   nousevat      ajoiksi   
onnettomuutta   siirsi   muistuttaa   nukkumaan   opetetaan   historia   tulevaisuudessa   esi   selvasti      mitka      rintakilpi   ylittaa   jarkevaa   kirjoituksen   henkeni   nuuskan   niemi   syvemmalle   paasiaista   seudulla   puolustaa   varustettu      ristiinnaulittu   ensimmaisella   tuntuisi   nuo   tuntevat   vallankumous   
syotte   pidettiin   nosta   saastainen      opikseen   kirjakaaro   harha   toisiinsa   kapitalismia   rikkoneet   tottelevat   terveeksi   lintuja   rukous   uskoisi   huoneeseen   muistaakseni   melko   poliittiset         sieda   pahojen      suitsuketta      mistas   riippuvainen   seitseman   ahdingossa   luota      tuomiolle   viidenkymmenen   
tehdyn   neste   suojaan   valtiaan   tehtavanaan   rankaisematta   pahantekijoiden   tyhjaa   odota   ilmi   mukaiset   pisti   kysymyksia   syotava   herraksi   maksuksi   jako   peite   puhumme   tuohon   leivan      kuunnellut   puhuvan   nakisi   kehityksesta   paikalla   piikkiin   vaativat   tasmalleen   rukous   virka   toimiva   
niilla   loytyi   siinain      tyttareni   portin   noissa   miksi   tarvita   minulta   naiden   teette   arnonin   siunaus   ajattelivat      muutenkin   aina   pahasti   perustukset   muinoin      telttamajan   nainen   palkkojen      vakava   yritan   katsoivat   luota   sulkea   royhkeat   valtaosa   vangiksi   seitsemankymmenta   huolehtia   
asettunut   vangitsemaan   toiminut   asutte   kulkivat   heilla   vaitetaan   kristittyja   tuulen   menemaan   kadessani   paatyttya   salli      maansa   tarkoitan   nainen      menneiden   hajotti   paallikkona   pystyttanyt   laki   yksilot   vieroitusoireet   pakota   maarin   loytaa   itavalta   missaan   turhuutta         ilmio   
ojentaa   hekin   riensi   silmiin   hedelmaa   kymmenykset   rukoilkaa   tekojaan   saantoja   tiukasti   seurakuntaa   kiinnostaa   nimen   tekisin   kasittelee   rangaistuksen   tottelemattomia      avukseen   linnun   kunnioittavat   lisaisi   paranna      yritys   syntiuhriksi   tuuliin   levallaan   vaan      riittamiin   astuu   
tyhjia   sarvea   laakso   huostaan   kelvannut   kohottakaa   tarkoittanut   taistelua   pellolla      taaksepain   muukalaisia   tahallaan   nimelta   mainitsin      pyydan   pelasti   ylistakaa   kyllahan   isani      pystyttivat   mahtaa   sanojani   natsien   soit   sanoi   seassa   jarjestaa   aseet   niinkaan   jaakiekon   miksi   
   palannut      missa   itsellemme   joukkueiden   uhrin   tuollaisten   artikkeleita   uskonto   tuliuhriksi   merkkia   neidot   monta   lasna   vero   inhimillisyyden   natanin   uskovat   tuhkaksi   ajattelun         tekonsa   vein   totuutta   lainopettajat   kertaan   luopuneet   miehia   yon      polttavat   pellolla   ihmissuhteet   
suuteli      jaavat   pellavasta      johtavat   luokkaa   kumartamaan   rannan   haudalle   tutkimusta   elaneet   kasky   penaali      murtanut   puhettaan   mentava   kengat   aio   noutamaan   sensijaan   yksityisella   tahallaan   tulisivat   asukkaille   puhumaan   kauneus      pitempi      askel   kerroin   parhaaksi   kauniit   mukana   
lapseni   kumman   sortuu   puhtaaksi   nykyaan   viisaan   luota      mainittiin   punovat   nahtavissa   tehdaanko   neste   baalin   kysymyksia   hyvin   pelastuvat   siirrytaan   henkeni   paperi      saannot   tapahtuma   tuottanut   poydan   ahasin   suuremmat   suunnitelman   tielta   tuotiin   synti   pystyttivat   pyrkinyt      pilven   
joissain   viimeisena   kalliit   pelkaan   julistaa      korvat   logiikalla   tuomiota   neljas   omille   kirje   lansipuolella   telttamaja   veljille   ulos   vuoriston   tarkasti   tuliuhriksi   tavallista      saavuttanut   noiden   pilviin   arvoinen   todistamaan   lopputulos   ilmaan   kiittaa   nimekseen      vakisinkin   
kaksikymmenvuotiaat   kaupunkisi      niinkuin   muuttuu   kauhu   annan   lehtinen   noudatti   lohikaarme      aho   virtojen   veljiaan   maaraa   maailman   nyysseissa   havittaa   useiden   asuvan   ulos   valheita   oppineet   poika   jaksanut   ihmetellyt   itseani   nuorena   kirjan   suhteeseen   autioiksi   puutarhan   pyysi   
paaomia   taitava   ainut   raunioiksi      jarveen   maarin   karitsa         kuulee   altaan   ehka   kiinnostuneita   alueensa   amerikkalaiset   vaita   heprealaisten   aania   verella   kauppa   sunnuntain   miesten   luoksemme   askel   ollutkaan   ruton      kolmesti   haneen   noille   kauas   teoriassa   tarkeana   kymmenentuhatta   
siita   palvelijalleen   kertomaan   vuonna      markkinoilla   tuotantoa      jaakiekon   sydamestaan   turhia   pirskottakoon   kasket   piirteita   aikoinaan   kunnioittavat   toiselle      laivan   varoittaa   eroavat   todeksi   palvelijasi      alkaaka   sortaa   uskollisuutensa   pyrkikaa   veljiaan   teissa   mainetta   toita   
lahettanyt   kesalla   puute   eroavat   kadesta   taulukon   oletko   sijasta   maansa   poydan   pelaaja   pohjoisesta      rakenna   ryostamaan   puute   kpl      kelvoton   kuninkaalla   tehokkaasti   sitahan      heitettiin   kokoaa   kyse   palvelijoitaan   muureja   nousen   loydat   todistajan   uudesta   jumalaamme   nauttia      fariseukset   
tuota      kivikangas   ennenkuin      valtakuntaan   uskovainen   laillista   uskovat      katosivat   luotasi   yhteisesti   paransi   miehena   rukoukseni   viimeisia   puhuva   rypaleita   asiani   juhla   ennustaa   muotoon   syovat         porton   teurasuhreja   tuntuisi   paallikoksi   antamalla   harhaan   aanet   kasvavat   riistaa   
   lahdet   vuorella   lupauksia   julistan   tulva   absoluuttinen   todistavat   isalleni   ansiosta   suuteli   jalkeenkin   sanottu   puhdasta   kaannan   muoto      varasta   meille   kauppaan   demokratian   merkkeja   maasi   sydamestanne   lannesta      suhteesta      kertonut   uskoisi   taito   kasvoihin   netissa   rautalankaa   
noudatettava   vastaisia   todistajia         koneen   rikkomuksensa   amalekilaiset   kunniansa   itsellani   tunnet   luotasi   olevien   yritin   puolelleen   vielakaan   kielensa      epapuhdasta   uskotte   taitoa   valista   heimojen   postgnostilainen   tyotaan   tila   naiset   suurissa   sydamen   ikavaa   taulukon   henkisesti   
asialla      korean   kaatoi   polttouhriksi   vihollinen   peleissa   ela   loistava   taitavasti   tassakaan   yhdenkaan   vielakaan      naimisissa   hyvyytesi      meilla   johan   viesti   perivat   riittanyt   aiheuta         taulut   viinikoynnos   ymmartaakseni   luotat   perusteita   kaytossa   koskettaa   asioista      myoten   mm   huonommin   
kuuluvat      puheet   rakentamaan   tuhoutuu   asuu      tuot   politiikassa   presidentiksi   kelvannut   ihmista   annatte   todellisuus         valtava   demokratia   vein   tiedustelu   paivien   jalustoineen   paatella   rukoukseen   jarjestaa   velvollisuus   vaaraan   kaupunkinsa   aineet   elintaso   kalliosta   kommunismi   
teoriassa   juosta      toki   tayttaa   katkaisi   esipihan   monista   oireita   kesta   asukkaita      alhainen   seassa   silla   tahdon   resurssien   loytanyt   jaakaa   sotimaan         tiehensa   valtava   katkera   sopivat   korillista   uskoisi   hallitus   viety   armollinen   tuhonneet   yleiso   kaskysta   sydamessaan   annatte   ilmoittaa   
tiede   kaantaneet   siinain      uhranneet   kadesta   taitava   vitsaus   nainen   nurminen   vuosi   katoavat   salaisuudet   markan   pilven   terveet   ajattele         sydamen   astuvat   hyvasta   mitata   pakota   muihin   pysyneet   ks   taalla   tunnet   tarkoittanut   saastaista   vyoryy   mennessaan   koodi   lehmat   hekin   sanoo   mainittu   
mahtaako   tahankin      kansoja   ahoa   katkera   levata   referensseja      miehilla   paapomisen   sita   arvostaa   ikkunat   perusteluja   asioissa   jalkelaisten   seitsemansataa   kymmenentuhatta   lakisi   lahimmaistasi   katsoa   kompastuvat   autioiksi   minun   kauneus   pikku   peitti   vakivallan      kannatus   paivan   
ensimmaiseksi   kayttamalla   alhaiset   puolestanne      uutisia   loisto   vakoojia   isan   huolehtii   etko   vanhempien   perusteella   kuninkaille   muut   artikkeleita      juomauhrit      sillon   maarayksiani   saannot   askel   inhimillisyyden   taalla   aseman   ala      jumalallenne   muukin   liittyneet   selassa   ennemmin   
avuton   tulen      saannon   iki   oikeaan   puhtaalla   demokratian   asialle   sortuu   poika   perusteella   fariseus   tarkkaa   ennallaan   luotasi   kirjuri      silla   osaksi   tuliastiat   zombie   ensinnakin   kristus   kenen   keita   veljemme   iloinen   vuodattanut   vaitteita   kotiisi   paskat   kahleet   presidentti   toimi   
portille      maat   eraat   uskalla   juttu   rikollisuuteen   vaadit         kuutena   pyhittanyt   kulkivat      etteivat   paapomisen   alttarit   saaminen   kasiisi   kokee   pyri   uskomme   kokosivat   jalkasi   hyvinvoinnin   aaresta   vastaa   sovituksen   bisnesta   vereksi   tiede   spitaalia   villasta   velkaa   ylistavat   kenen   
teoista   pysahtyi   suun   opettaa   typeraa   todistajia   ennussana      autuas   lannesta   kysymyksia      paljon   nousen   pilata   vankilaan      amfetamiini   kesta      pyytanyt   maaritella   vaitteen   kategoriaan   niiden      minnekaan   tekemaan   luonnollisesti   lepoon   parane   heimolla   suomi   uskovaiset   syotte   saman   
      pojalla   lkoon      miekalla   taakse   etujen   muukalainen   ovat   ylin   voida   vahat   ilman   missaan   kuuliainen   kaikkiin   lepaa   sanoneet      psykologia   hylannyt   puhdasta   puheensa   riittava   pakenemaan   kumpaakaan      uhraan      sitten   seura   sosialismiin   luottamaan   perusteluja   lanteen   miettii   ohdakkeet   
joukkueet   kumpikaan   telttamajan      kesta   luo   esikoisena   valinneet   hylannyt   nuuskan   tuleen   kaskenyt   kuuliaisia   hankkii   teit   joilta   tytto   ehdolla   aapo   muukalaisia   ranskan   varaan   sarvea   palkitsee   pitoihin   kaduille   kaksikymmentanelja   etsimassa   esipihan   alaisina   soturia   jyvia   
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